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 ديدجلا كيرحتلل نينامثلاو ةعباسلا ةنسلا ةيادب نالعإ
 

 :ةوالتب ةبطخلا هترضح لهتسا
 MمLه اَلKو MمِهMيَلKع aفMوKخ اَلKو Mمِه_بKر KدMنIع MمLهLرMجَأ MمLهَلَف ًةKيِناَلKعKو اZرIس ِراKهXنلاKو ِلMيَّللاِب MمLهَلاKوMمَأ َنوُقIفMنLي KنيIذَّلا[
  )275:ةرقبلا( ]َنوLنKزMحKي
 مكفوخ ليزأ فوس ينأ مكدعأ ينإف نيصلخم ياضرو يهجو ءاغتبا نوقفنت متنك اذإ ىلاعت هللا لوقي
  .مكاّلوتأو ةحارلاو بلقلا ةنينأمط مكل ئيهأو مكنع جرفأو
 اذه ىنبتت r يبنلل قداصلا مداخلاو دوهعملا يدهملاو دوعوملا حيسملا نامزلا مامإب تنمآ يتلا ةعامجلا
  .ءازج  الب ةيحضتلا هذه كرتي ال وهو ،ىلاعت هللا نيد ةمدخل يحضت نأ ،ريكفتلا
 هدالوأو هتجوز مKرح اذإو ،مهيلع ًاقوقح اضيأ مهدالوأو مهجاوزأل نأ اوركذتي نأ نيحضملا ىلع نكلو
 .ةيصعم اضيأ كلذف م�اجاح ِّبَلLي ملو مهقوقح نم
 نيذلا وأ م�ايحضت ةجيتن ىلاعت هللا لاضفأ اولان نيذلا ني�حضملا ضعبل ثادحألا ضعب هترضح نيب مث
  .ىلاعت هللا مهازج مث هليبس يف اوقفنيل هللا نم ةبغر م�ولق يف تأشن
 ءافولا لماكب u دوعوملا حيسملا ةعامج ىلإ نومضني نيذلا يف ابالقنا ىلاعت و هناحبس هللا قلخي فيكو
 مامتإل تايحضتلا نوم�دقLي فيكو كلذل نوعسي فيكو ىلاعت هللا ىضر نولاني فيك وه مهمه حبصيف
  .انمأ مهفوخ هللا ل_دبيو ،مومهلاو قلقلا نم ىلاعت هللا مهجرخيف ،u دوعوملا حيسملا ةمهم
 ىتح لافطألاو دودحملا لخدلا يوذ نم نيحضملا ضعب اهعبتي يتلا بيلاسألا ضعب هترضح حضوأ مث
 لكو ،موي لك غلبملا نم ائيش هيف نوعضي اقودنص ضعبلا ذختيف .ةيلاملا مهدوعوب ءافيإلا نم اونكمتي
 نيحضملا ءالؤه نأ هترضح ركذو .ديدجلا كيرحتلا عورشم يف هنوعفدي ربوتكأ رهش ىلإ هنورخدي ام
  .تقولا ةفيلخ ءادنل ةباجتسا اهومدق يتلا ،م�اعربت ةكرب نورعشتسي ةفلتخم بوعش ىلإ نومتني نيذلا
  .اهل رصح ال »تاكرب مهIسوفنو ني_حضملا ءالؤه لاومأ يف كرابي نأ I هللا هترضح ىعد مث
  .زاجيإب ةيحضتلا هذهل تايئاصحإلاو ليصافتلا ضعب هترضح ركذ مث
 ماعلا أدبو 31/10/2020 يف I هللا لضفب ديدجلا كيرحتلل نونامثلاو سداسلا ماعلا ىهتنا دقف
 رشع ةعبرأب ةيحضتلل ملاعلا يف ةيدمحألا ةيمالسإلا ةعامجلا هلضفب I هللا قَّفو دقلو .نونامثلاو عباسلا



 قودنص يف ينيلرتسأ هينج فلأ نيسمخو ةئامعبرأو نويلم رشع ةعبرأ يأ نويلم )14.5( ةسمخ ةلصاف
  .هينج فلأ نينامثو نينثاو ةئامنامثب ةيضاملا ةنسلا نم رثكأ وهو ،ديدجلا كيرحتلا
 
 مث طسوألا قرشلا نم دلب مث ادنك مث اثلاث اكريمأو ايناث ايناطيربو لوألا زكرملا ماعلا اذه ايناملأ تلتحا
  .طسوألا قرشلا نم دلب مث اناغ مث ايسينودنإ مث ايلارتسأ مث دنهلا
  .صخش ةئامنامثو فلأ ةئامتسو نويلم وه Kماعلا اذه قودنصلا اذه يف نيكراشملل يلامجإلا ددعلا
 .م�ايحضت لبقتو ،�دعو دح الب تاكرب مهسوفنو ءالؤه لك لاومأ يف هللا كرابي نأ هترضح ىعد مث
     .هللا ةئيشمب ربمفون نم لوألا يف تأدب يتلا ديدجلا كيرحتلل نينامثلاو ةعباسلا ةنسلا ةيادب نلعُأ

 
 ريغ ملاعلا دالب ضعب ءامعز نإ ،مايألا هذه يف ءاعدلا ةرورض ىلإ ةعامجلا دارفأ هترضح هبن كلذ دعب
 ،سانلا ةماع نم ربكألا ءزجلاو .مايألا هذه يف نيملسملا دض نيديدش ادقحو اضغب نو�نكي يمالسإلا
 مالسإلا ةقيقح ىلع ملاعلا علْطن نأ انبجاو نمف .مالسإلا ةقيقحب مهلهج ءارج نيملسملا نوضراعي
 .ءاعدلاب نينيعتسم
 ،ةمزأ يف مه مهنيد نأ عقاولاف .ةمزأ يف مالسإلا نيد نأب ،يسنرفلا سيئرلا هلاق ام ىلع هترضح در مث
 دقو ،لعفلاب رمثيو رهدزي وهو رامثإلاو راهدزالا ىلع رداق يح aنيد ىلاعت هللا لضفب وهف مالسإلا امأ
 ةطساوب ملاعلا ءاحنأ عيمج ىلإ مالسإلا ةوعد رشنتت اضيأ رصعلا اذه يفو ،رصع لك يف هظفح هللا لفك
 .مالسلا هيلع دوعوملا حيسملا انديس
 ثيح يسنرفلا سيئرلا نايب ىلع اÀدر عئار نايبب ىلدأ ثيح يدنكلا ءارزولا سيئر ىلع هترضح ىنثأ و
 ءامعز مارتحاو ةينيدلا نيرخآلا رعاشم مارتحا  نم دب الو ،نوكي الأ بجيو ،أطخ هلك اذه نإ لاق
  .مهنيد
 
 كلذو ،ميركلا اننيبنو اننيد اهل ضرعتي يتلا تاءاسإلا هذه لثم ىلع درن فيك هترضح نيب ةياهنلا يفو
 ةليمجلا مالسإلا ميلاعت رشنو ،يبنلا ىلع ةالصلا نم راثكإلاو ،ءاعدلاب ةناعتسالاو ،نوناقلا راطإ نمض
  .مالسإلا ةيار تحت هلك ملاعلا عمجل لمعن نأو ليمجلا يبنلا هجو ايندلل مدقن نأو
 



 ىلص انيبنل �رابلا قداصلا مداخلا ةفرعمل ىلاعت هللا مهقفو .انتيعدأ يف ةيمالسإلا ةمألا ىسنن ال نأ انيلع
 ةيار تحت ملاعلا عمجلو ،ىلاعت هللا ديحوت ةملك تحت ايندلا بلجل امومع ىعسن نأو .ملسو هيلع هللا
   .ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا
  .كلذل ىلاعت هللا انقفو .اضيأ ديدجلا كيرحتلا عورشم نم فدهلا وه اذهو
 
 كانهف .ةعرسب ءامدلا ىلإ هجوتم هنأل ،امومع ملاعلا عاضوأ نسحتتل ىلاعت هللا وعدن نأ بجي امك
 نأ ىلاعت هللا وعدن .يلاحلا ءابولا اذه نم اوجني نأ دعب ةيملاعلا برحلا ةروصب ىرخأ ةفآ لزنت نأ رطخ
  .هقوقح اودؤيو دحاولا هلإلا اوفرعي نأو ،باوصلاو لقعلا ايندلا لهأ مهلي
 


