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 ع��م و��ھ ل��ب ،ن��ينثا ى��لع م��سقني ال ةيون��سلا ة��يفالخلا ةلأ��سملا هذ��ھ ي��ف ق��حلا نأ يدنع كش الو .:
 ،ة��يناديملا تارا��بتخالا رب��ع قئاقحلا يصقتب موقت نأ ةحرتقملا ةنجللا ةمهمو ،نيفرطلا نم دحاو
 ةلھأ ةرشع ةنجللا مامأ نوكيو ،رهشلا لوأ لالھ ةيؤر ةيلآ نأشب نيفرطلا الكل ،ةيملعلا ،ةيسحلا
 تارا��بتخا ربع نيفرطلا تايطعم رابتخاو صحف لالخ نمو ،ـھ1433 ماعل ناضمر لبق ةمداق
 ك��لت ن��م دو��شنملا فد��هلا ققحتي��س ىلا��عت هللا نذإ��ب هنأ معزأ ،عمجأ ملاعلل ةروصمو ةيكذ ةيناديم
 ف��يز ن��عو ،ة��كرعملا ة��قيقح ن��ع ة��حرتقملا ة��نجللا ح��صفتسو ،مدا��قلا ما��علا نا��ضمر ل��بق ة��نجللا
 ا��ًمْوَق اوُبي��ِصُت َْنأ او��ُنَّيَبَتَف ٍأ��َبَِنب ٌق��ِساَف ْمُكَءا��َج ِْنإ اوُنََمآ َنيِذَّلا اَهَُّيأ اَي( :ىلاعت لاق نيقرفلا دحأ أطخو
.اونيبتي نأ نوديري لدعلا ةرازو اي نوملسملاف)َنيِمِداَن ْمُتْلَعَف اَم ىَلَع اوُحِبْصُتَف ٍةَلاَهَجِب

 ً،ايملعو ً،ايسح ةنكمم نيفرطلل رابتخالاو صحفلا قرط نأ ةرابعلا دكؤت امك ،ةراشإلا ردجتو .:
 ص��حفلا نأ��شب ة��نجللا ةرادإ ليه��ستل ة��حرتقملا دو��نبلا ض��عب ه��يدل روط��سلا ب��تاكو ً،ايعر��شو ل��ب
 ،مهنيد���ب ة���نتفلا ن���م مهحيرت���س يت���لا ،ة���يعطقلا ا���هجئاتن ن���م نومل���سملا شھدني���سو ،را���بتخالاو
.مهيف سيل امب مهئانبأ ماهتاو ،مهخيراتب شيوشتلاو

 ،نيفر��طلا ن��م ن��يينعملا ن��م ةر��كفلا هذهل هيفست وأ ،ةغوارم وأ ،عنمت وأ ،ؤكلت يأ نأ بسحأو .:
 نأ ب��يرملا دا��كيو ،قفألا��ب حو��لت ة��ميزھو ،فو��خ رداوب هبسحأ نيديؤملا نم مهفلخ فقي نمم وأ
 سا��نلاف ،نييالملا��ب د��عي فر��ط ل��كل نيديؤملا ددع نأ ىلإ هيونتلا ردجيً اضيأو ،)ينوفرعا( لوقي
 ف��شكل ةحرتقملا ةنجللا لبق نم رابتعالاو مارتحالا نيعب اوذخؤي نأ بجي ،نيمسق ىلإ نومسقنم
 .لدجلا ءاهنإو ،سبللا عفرو ،قئاقحلا

 ى��لع نيمل��سم ري��غو نيمل��سم ن��مو ،م��جعو بر��ع نم نويكلفلا عمجُي نأ قستي الو قفتي ال ذإ .:
 لودع دوهش ةعضب يتأي مث ،يبرغلا قفألا فلخ هبورغ تقوو ،لالهلا ةدالو نأشب ةيكلف تانايب
 ك��شال ،ن��ييكلفللً ا��قفو ق��فألا ي��ف لال��ھ د��جوي ال يذ��لا لا��حلا ي��ف لال��هلا ة��يؤرب نوده��شي ،تا��قث
 ،نيفر��طلا د��حأ ه��يف ع��قو ً،ا��تيقمً اعي��ضفً ا��ميظع أ��طخ كا��نھ نأ ىر��ن نيبقار��ملا نحن اننأ بايتراو
 الو ،ا��هنيعب ة��لاح نع ثدحتأ ال انأو ،اهيلع سانلا كاحضإو ،بزحتلاو ،مذرشتلا ىلإ ةمألا قاس
.دوقع ةثالث وحن هرمع يلدج خيراتل ءارقتسا امنإو ،اهسفنب ةنس

 تا��يطعملل يخيرا��تلا را��بتخالا اوده��شيل سانلا لك سانلا ةوعد ىلإ ةحرتقملا ةنجللا وعدأ يننإ .:
 ي��عدي يت��لاو ،دوه��شلا ة��يؤر ةقيقحً اضيأ اودهشيلو ،ةيعطق اهنإ اهباحصأ يعدي يتلاو ،ةيباسحلا
 ،ة��نجللا ل��بِق ن��م ة��بوتكملاو ةلج��سملا جئا��تنلا ربع سانلا لك سانلل نيبتيلو ،ةيقيقح اهنإ اهباحصأ
 ،يرود عاد��صو ،يون��س لاو��م ن��م ا��نحيرتو ،ة��قيقحلا فشكت نأ ةنجللا ىلع ةمألا قح وھ اذھو
 مهتاداه��شو دوه��شلا ة��قيقحو ،مهتابا��سحو ك��لفلا م��لع ة��قيقح ن��يعمجأ سانلاو ،ةنجلل حضتي فوسو
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.ديع لك عم ديعنو ديزن اهيف انحبصأ يتلا ةيضقلاو ،نأشلا اذھ يف

 سد##ح وأ ،نيئارت##ملا ءا##عدا ن##م نيمل##سملا حير##ت فو##س ة##حرتقملا ة##نجللا ك##لت جئا##تن نإ ل##ب .:
 ،مهتاباسح يف نييكلفلا قافخإو أطخ يف نيئارتملا قدص ةلاح يف هنأ معزأ لب ،نييكلفلا نيمختو
 لو##ح رمقلا ةعرسو ،ةكرحو ،راسم أطخ اهفاشتكا قح ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملل بسحُي فوسف
.ةيملاع ةيملع ةزئاجل انلھؤي دق ،قوبسم ريغ فاشتكا هتاذ دح يف اذھو ،ضرألا

 تابا##سحلا نأ ة##يعطقلاو ة##سوسحملا ة##لدألاب ت##بثُي فر##طف ،نيفر##طلا ن##م ب##يرق ي##نأ م##عزأو .:
 ،ة##مھاو ل##قألا ى##لع وأ ة##بذاك نيئارت##ملا تاداه##ش نأ عئاقولاب تبثُي يناثلا فرطلاو ،ةينظ ةيكلفلا
 ذإ ،نيفر##طلا ل##بِق ن##م ة##عوفرملا تا##ماهتالا ك##لت لھاجتو ،توكسلا زوجي الف كلت ةلاحلاو هيلعو
 ا##مم ،ا##ھريغ وأ ،ةو##طخلا ك##لت ة##ينعملاو ةلوؤ##سملا تا##هجلا ىنبتت مل نإف ،ةقيقحلا راهظإ نم دبال
 نييعر##شلا ن##م ن##ييالملا فر##ط ل##ك ف##لخو ،نيفر##طلا نيب عارصلا نإف ،نيملسملل ةلاحلا فشكي
 نيب ةنتفلا ثدحتو ،دتحيو عستيو عارصلا ىقبيس نيعباتملاو نيفقثملاو نييمالعإلاو نييميداكألاو
.طبرلاو لحلا انديب نحنو ،ةمألا دارفأ

 ةلأ##سملاو ،را##بتخاو قئا##قح ي##صقت ة##نجل ى##لإ ة##جاحب ان##سل ن##حن :لو##قيو درو##م درو##ُي امد##نعو .:
 فا##فتلالل ةفو##شكم ة##لواحم ك##ش ال##ب اذ##ھ :لوقأ)ِهِتَيْؤُِرل اوُرِطَْفأَو ِهِتَيْؤُرِل اوُموُص( ثيدحب ةيهتنم
 ن##م فو##خلاو ،روت##سملا ف##شكل ق##يرطلا ع##طقو ،ل##طابلا لا##طبإو ق##حلا قا##قحإ ي##ف ،ةوعد##لا ىلع
 " و ،ا##هليعفتو ا##هقيبطت ي##ف نو##فلتخيو ،ة##يؤرلاب نو##نمؤي نيقير##فلا ال##ك ّنأو اميس ،ةيعطقلا جئاتنلا
." لالهلا ةيؤر ةقيقح راهظإ ديري بعشلا

 ي##تلا ة##حرتقملا ة##نجللا ك##لت ع##م نوا##عتلا ن##ع نيفدهت##سملا نيفر##طلا د##حأ أ##كلت وأ ف##لخت نإ##ف .:
 ن##م ق##حلا ن##يبتو ،فر##طلا ك##لذ ر##ش ن##يعمجأ سا##نلاو ،ة##نجللا ى##فك د##ق هللا نإف ،عيمجلا اھاضترا
 َن##يِنِمْؤُمْلاُ َّهللا ى##َفَكَو( مهبا##قعأ ى##لع اوأ##طخأو او##غب نيذ##لا هللا درو ،ةلوصو ةلوج لوأ نم لطابلا
 وأ فح##صلا ي##ف ق##لعي وأ ب##تكي الأ ه##تبيخو ه##فيز ةنجللا تفشك يتلا فرطلا مزلي هيلعو ،)َلاَتِقْلا
 نيمل##سملا ى##لع شو##شو ل##عف نإ ة##بوقعب رز##عيو ،ة##يمالعإ ةلي##سو يأ ي##ف وأ ،ت##نرتنإلا رب##ع
.مهمايقو مهمايصب

 ءا��هنإب مر��كتیو ل��ضفتی نأ نیفیر��شلا نیمر��حلا مدا��خ ما��قمل ه��عفرأ ءاد��ن .. ةری��خأ ة��ملكو .:
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 ن��م ءاو��جألا ة��یقنت ى��لإ ع��لطتت سا��نلاف ، )لال��هلا ة��یؤر( ةلأ��سملا اذ��ھ ي��ف ،دا��نعلا ل��ب فال��خلا
 ي��ضماف ،قافتالا كیلعو ،كرابملا تنأو ،نأشلا اذھ يف يفرعملا نمألا بابتتسا ىلإو ،ءاوھألا
ً.ایدهمً ایداھوً احلصمً امود نیملسملل ملساو ،هئالعإو قحلا راهظإ يف هللا كاعار ای

.يقترنل يقتسنف يقتلن ىدهلا بورد ىلعو

.نوك لاوج ىلع فرشملاو ،ميصقلا ةعماجب ايفارغجلا مسقب سيردتلا ةئيھ وضع*
م20110904 ـھ14321006
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ينبجعت الينبجعي  ةلاقملا ةكراشم

قیلعت ةفاضإ )63( تاقیلعتلا

2)1(:تاحفصلا

مالحأ ةرسفم
 مالسإلا ةیحتبً اعیمج مكییحأ
 مالحأ ةرسفم انأ ... دعبو

16 سیلو15 وھ ءاعبرألا موی نأ ىلع لدیً ادج بیجع دھاشو لیلد يدل
 ! موی مدقم يأ هناوأ لبق لخدأ ] لاوش [ رهش نأ يأ

 ! ربدتلاو ركفتلا مكل كرتاو :لیلدلا اذھ
 عساتلا رهشلا يف لماح تناك يخأ ةجوز
 ـھ11/10/1432 ةعمجلا موی ةلاسر اهنم ينتلصو
 مانملا يف تأر اهنأ لوقت
 .ههجو فصن تأرو اهلفط ىرتل اهمف يف ةآرملل رظنت اهنأ

 :ةربعم اهیلع تیدرف
 رهشلا اذھ فصتنم يف نوكتس كتدالو نأ ىلع لدی ] ههجو فصن [ كلوق نم
16 وأ15 موی

ً اموی رهشلا نیمدقم اوناك اذإ16 تلق اعبط

 بیرغو بیجع لیلد اهتدالو لعج هللا ناحبسو
 ـھ16/10/1432 قفاوملا ءاعبرألا سمأ موی دمحلا Sو يخأ ةجوز تدلو

ً اموی مدقم رهشلا نأ يأ15/10 الإ سیل10/ 16 ءاعبرألا موی نأ يأ
 .قیفوتلا Sابو

سابتقا

م11:30 سمأ

63

ينیزملا ةزمح .د
 لیلقلا رفنلا كئلوأ دهش دقف .هیف ىری نأ لیحتسی عضو يف وھو لالهلا ةیؤرب ةداهشلا ىلإ "\نیمھاولا"\ ضعب ةعراسم نم امئاد ثدحی ام ةنسلا هذھ لاوش رهش لالھإ يف ثدح
 ةقیقد الإ اهنم هتیؤر اومعز يتلا ةقطنملا يف سمشلا بورغ دعب ثكمی نل هنأب ةقیقدلا ةیكلفلا تاباسحلا ریرقت نم مغرلا ىلع هوأر مهنأب ةمھاولا تاداهشلا كلت لثم اوداتعا نیذلا
 .اقالطإ هتیؤر هعم نكمی ال ثكم وھو .ةدحاو

 دیع دعب اھاقلأ ةرضاحم نع )مّ◌2/9/2011(ضایرلا ةفیحص هترشن يذلا يفحصلا ریرقتلا يف ،امئاد نیمھاولا كئلوأ معزتی يذلا ،يریضخلا هللا دبع معازم نم ریثك ىلع عالطالا نكمیو
 هل نأو ،يكلفلا باسحلاب ةفرعم هل نأب ةرضاحملا كلت يف ىعدا دقف .اھدحو ةدرجملا ةیرصبلا ةیؤرلا ىلع الإ دمتعی ال هنأب لبق نم هیعدی ناك ام ضقانت معازم يھو .ةنسلا هذھ رطفلا
 دبع كلملا ةنیدم يف كلفلا يف نیصصختملا نیبو هنیب لصاوت كانھ نأب ةرضاحملا هذھ يف هلوق نم مغرلا ىلعو .ایملع الصاوت )اسان( ةیكیرمألا ءاضفلا ةلاكو نیبو هنیب نأو ،هیف اثاحبأ
 ةیملعلا ةسسؤملا كلت نم نیصصختملا ضعب اهیف كراشیو هتقطنم يف لالهلا ىءارتت يتلا ةیملعلا ةنجللا ةقفارم نم نایحألا نم ریثك يف برهتی هنأ هنع فورعملا نم نأ الإ زیزعلا
 .ةیدوعسلا

 كسمتلا"\ ىلع تاسسؤملا كلت دعاسی اقودص ابِّرجم "\ایئار"\ هفصوب هیلع ةكلمملا يف ةیمسرلا ةینیدلا تاسسؤملا ضعب اهیفضت يتلا ةقلطملا ةقثلا عزنل معازملا كلت ضعب يفكتو
 .لالهلا ةیؤر يف ةدرجملا ةیرصبلا ةیؤرلا دامتعا ثیح نم "\ةنسلاب

 ضعب عفادی نأ وهف العف برغتسملا امأ .نینسلا نم ریثك يف نویكلفلا هررقی امل اهتفلاخم نم مغرلا ىلع اهب ذُخأو اریثك ترركت ذإ ؛نآلا ةبرغتسم ةمھاولا تاداهشلا هذھ لثم دعت ملو
 .مهماھوأ يف رارمتسالا ىلع نیمھاولا ءالؤھ عجشی ام وھ عافدلا اذھو .ةبرغتسم قرطب ةمھاولا تاداهشلا هذھ نع ةیمسرلا ةینیدلا تاسسؤملا ضعب يف نیلوؤسملا

 نأ لودعلا دوهشلا نم ددع ةداهشب تبث دق لب"\ :اهلوق نم ـھ1432 ناضمر رهش لوخد نع ،ةلھألا لالھإب نآلا ةفلكملا ،ایلعلا ةمكحملا نایب يف درو ام يناجملا عافدلا اذھ ةلثمأ نمو
 .)ه29/8/1432 تبسلا ءاسم يف يأ( "\سمشلا بورغ لبق ةلیللا هذھ باغ رمقلا

 اهنمو ـــــ يریضخلا هللا دبع مهسأر ىلع ،هناوأ ریغ يف لالهلا نوری مهنأ نومعزی نیذلا مهسفنأ دارفألا مھأ ؟"\لودعلا"\ دوهشلا ءالؤھ مھ نمف :ةلئسألا نم اددع لوقلا اذھ ریثیو
 ؟سمشلا بورغ لبق لالهلا اوأر مهنأب ،يضاملا ماعلا مهتداهش

 ؟سمشلا بورغ لبق برغی وھو ،ةدرجملا نیعلاب ،"\لالهلا"\ ىری نأ دحأ ناكمإب نأ ،العف ،ةمكحملا دقتعت لھو

 نیمھاولا ءالؤهب قثت ایلعلا ةمكحملا نأ ينعی لھو ؟اهبورغ دعب هوءارتی نأ مهنم بلطت املثم ،سمشلا بورغ لبق لالهلا اوءارتی نأ نیئارتملا نم بلطت ایلعلا ةمكحملا نأ اذھ ينعی لھو
 ؟عقاولل اهتفلاخم نع رظنلا ضغب ةقلطم مهب ةقثلا نأ ينعی امم ،ءاوسلا ىلع ،يئارتلا تقو ریغ يفو يئارتلا تقو يف

 "\الالھ"\ ىمسی ال هنإ لوقی وهف ."\لالهلا"\ ـل ةیمیت نبا فیرعت فلاخت كلذب اهنإف "\الالھ"\ سمشلا بورغ لبق هوأر مهنأب نومھاولا ءالؤھ معزی ام يمست ایلعلا ةمكحملا نأ تبث اذإو
 .رهشلا لوأ يف سمشلا بورغ دعب سانلل ناب اذإ الإ
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قیلعت ةفاضإ

 مهلدعتو مهب قثت اهنأ اذھ ينعی لهف ةمكحملا هتدصق ام وھ اذھ ناك اذإو ؟ءاسملا كلذ يف لالهلا عضو نع نویكلفلا هررق ام ىلإ كلذب ریشت امنإ ةرقوملا ةمكحملا نأب نظلا نكمی الأ نكل
1؟نایحألا ضعب يف سمشلا بورغ دعب لالهلا ةیؤر ةلاحتسا نوررقی نیح مهب قثت الو ةلاحلا هذھ يف مهب قثت ،نذإ ،اذاملف كلذك رمألا ناك اذإف .هب سنأتستو مهلوقب ىضرتو

 دصر يف نییكلفلا ةقفارمل مهلسرت نیذلا اهیبوسنم ضعب نإ لب ،بسحو ةیملعلا مهتاریرقت نع اھرظن فرصت ال ایلعلا ةمكحملا نأ كلذ ؛ةدعبتسم نییكلفلاب ةقثلا هذھ لثم نأ حضاولا نمو
 ةوخإلا هلعفی ام ىلع علطنل ةرم لوأل انكراش"\ :هلوقب "\نطولا"\ ةفیحصل رمعلا زیزعلا دبع يضاقلا هب حرص ام كلذ نمو .لالهلا دصر ىلع ةثیدحلا لئاسولا ةردق يف نوككشی لالهلا
 ةزهجأ ربع ةیؤرلا هجاوت يتلا ةلكشملا نأ ىلإ راشأو .تثدح ول ةیؤرلا تابثإ مث نمو هتلزنمو لالهلا مهعم دصرنو )ناضمر لالھ دصرت تناك يتلا ةیكلفلا ةدج ةیعمج( ةیعمجلا يف
 ةیؤر نوكت نأ يغبنی لالهلا ةیؤر يف حیحصلاو مالظلا يف ءوضلا ىری زاهجلا نإ ثیح ،اهتاكرحتو موجنلا ةیؤرل ةصصخم لب رمقلا دصرل اصیصخ ةدعم تسیل ةزهجألا نأ يھ نییكلفلا
 !)م1/8/2011 ،نطولا( "\ةدرجملا ةیؤرلا يف ثدحی ام اذھو ءوضلا يف ءوضلا

 .ةدرجملا نیعلا ةردق قوفت ةلوهسب راهنلا يف تابوكلستلا قیرط نع لالهلا ةیؤر نكمملا نم نأ كلذ ،اقالطإ حیحص ریغ لوق وھو ،ةأرجلا نم ادیعب ادح كیكشتلا اذھ غلبیو

 ةداهشب ابیرقت ةنس لك يف نوككشی اوناك نیذلا رهشأ ضعب ىلإ كلذ زواجت لب ،أدبملا ثیح نم ءالؤھ نع عافدلا مهنم اندوعت نم ىلع نیمھاولا دوهشلا ءالؤھ نع عافدلا رصتقی ملو
 .ءالؤھ

 ةیكلفلا تاباسحلا ىلع هعالطاب فورعملا ،يكلملا ناویدلا يف راشتسملاو ءاملعلا رابك ةئیھ وضع ،عینم نب هللا دبع خیشلا نیمھاولا ءالؤھ نع ةنسلا هذھ نیعفادملا ءالؤھ زربأ نمو
 ةیعمجلا كیكشت نم هبارغتسا نع رّبع"\ :هنأ ةایحلا ةفیحص هیلإ تبسن دقف .سمشلا لبق برغی رمقلا نأ نویكلفلا ررق اذإ ،لقألا يف ،رهشلا لوخد يفن لاح يف اهب سانئتسالا نع هعافدو
 نییكلفلا عامجإ ةیفیك نع لءاستأ"\ :لاقو .ةصتخملا ةیعرشلا مكاحملا ىدل مهتاداهش اولجس نأ دعب ،ةاقث نینطاوم ىدل هتوبث مغر ىلع لاوش لالھ ةیؤر لوح ةدج ةظفاحم يف ةیكلفلا
 ربتعت ةیؤرلا هذھ نأ ينعی ام ،لالهلا ةیؤرب اودهش نیذلا نوحلاصلا ءایقتألا لودعلا نوملسملا ءاجو قئاقدب اھدعب باغ وھ املاطلو ،اهلبق ال قئاقدب سمشلا دعب باغ دق رمقلا نأ ىلع
 ."\اهبذكی اّمع ةكفنم اهنألً اعرش ةلوبقم
 يھ ةنلعملا "\لالهلا"\ ةیؤر نأ ىلع ًاددشم ،ةلطابلاو ةئطاخلا لاوقألا نم يھو ً،اعرش زوجت ال يتلا "\تاعئاشلا"\ نم يھ نیملسملا يأرل ةفلاخملا تامولعملا هذھ لثم نأ ىلإ تفلو
 .)م1/9/2011 ،ةایحلا( "\ةحیحصو ةیعرش

 فیكف !"\نومھاو"\ مهنأب ،ةیضاملا تاونسلا يف ،هسفن وھ ،مهفصی ناك نیذلا مهسفنأ دارفألا مھ "\نوحلاص ءایقتأ لودع"\ مهنأب حیرصتلا اذھ يف عینملا خیشلا مهفصی نم نأ تفاللاو
 ؟"\الودع"\ ةنسلا هذھ يفو "\نیمھاو"\ تاونسلا ضعب يف مهسفنأ رفنلا ءالؤھ نوكی

 نأ نكمی ام كانھ سیل هنأ ىریف سمشلا دعب رمقلا برغ اذإ امأ .سمشلا لبق رمقلا اهیف برغی يتلا ةلاحلا ىلع "\اهبذكی امع ةكفنم"\ ةرابع ـــ ودبی امك ــ عینملا خیشلا رصقیو
 ءاملع رثكأف"\ :هلوق كلذ نمو .ةیرشب قوف تاردقب نوعتمتی امبر "\نیمھاولا"\ ءالؤھ نأب لوقلا ىلإ هلك كلذ عینملا خیشلا زواجت دقل لب .لالهلا ةیؤرب دهشی نم ةداهش "\بذكی"\
 هللا ةردق دقتعی ملسم لك نأ كشالف لقعلا امأ عقاولاو سحلاو لقعلاب ضراعم لوقلا اذھ نأل سمشلا بورغ دعب لالهلا دوجو عم ةیؤرلا ناكما مدعب لوقلا نوربتعی ال مهیققحمو عرشلا
 راهنلا يف موجنلا نودھاشی مھو انناوخا نمً اضعب انیأر دقو اهمامأ وأ اهفلخ وأ اھراسی وأ اهنیمی راهنلا يف سمشللً ارواجم لالهلا ىری راصبإ ةوقب هدابع ضعبل هماعنا ىلع ىلاعت
 .)م4/9/2011 ،ضایرلا( "\اھدیدحت زوجی الو اهل دح ال هللا ةردقف اھریغو مزرملا اذھو ءازوجلا هذھو ءایرثلا هذھ اهئامسأب اهنونیعیو

 اهب رشتنت يتلا ةقیرطلاب لصتت ةفورعم ةیئایزیف بابسأل راهنلا يف ةدرجملا نیعلاب لالهلاو موجنلا ةیؤر ىلع ةردقلا رذعتل تاردقلا هذھ دوجو نوركنی كلفلا ملع يف نیصصختملا نكل
 .ىرخألا بكاوكلاو موجنلا بجحتل سمشلا ةعشأ

 ،لالهلا نأب يریضخلا هللا دبع معز يف لیلدلا اذھ لثمتیو ."\اهبذكی امع ةكفنم"\ تسیل لاوش لالھ ةیؤرب نیمھاولا ءالؤھ ةداهش نأ ىلع لیلد كانهف عینملا خیشلا هلوقی امم دضلا ىلعو
 نأب هلك ملاعلا يف ةیكلفلا دصارملا هدكؤت يذلا عقاولا فلاخی اذھو .)هالعأ اهیلإ راشملا اهسفن هترضاحم يف( ءاسملا كلذ يف ،"\قئاقد عبرأ سمشلا بورغ دعب يقب"\ ،هآر هنأ معزی يذلا
 .يریضخلا هنم دصری يذلا ناكملا يف سمشلا بورغ دعب ةقیقد نم رثكأ ثكمی مل لالهلا

 ."\اهبذكی امع كفنت ال"\ هقافرو يریضخلا ةداهش نأب عینملا خیشلا عانقإل فاك لیلدلا اذھو

 ةلأسملا هذھ نع ـــ نیملسملا نم مھریغو نییدوعسلا نم ـــ كلفلا ملع يف نوصصختملا هلوقی ام ىلإ رظنلا ُمدع مهماھوأب ذخألاو نیمھاولا ءالؤهل يناجملا "\لیدعتلا"\ اذھ مزاول نمو
 ام يف ،ىرخأ ءایشأ لقن مل نإ ،"\الودع الو تاقث"\ اوسیل مهنأب ةیملعلا ةزهجألا قدأ نومدختسی نیذلا نییكلفلا ءالؤھ ىلع مكحلا ىلإ لوؤی امبر اذھ نأ كلذ نم رطخألاو .أدبملا ثیح نم
 ."\نورتفمو نوباذك"\ مهنأب ،ةنیب ریغب ،ةیموكحلا ةینیدلا تاسسؤملا نع نیلوؤسملا ضعب مهفصو ذإ لعفلاب اذھ ثدح دقل لب .لالهلا ةیؤر ناكمإ مدع نم هنولوقی

 نیبی ةیدوعسلا فحصلا هترشن الیوط الاقم بتك دقو .ةمھاولا تاداهشلا هذھ لثم يف ،ابیرقت ماع لك ،ككشی نأ ،يكلملا ناویدلا يف راشتسملا ،ناكیبعلا نسحملا دبع خیشلا نم اندوعت دقو
 موی موصلا"\ ملسو هیلع هللا ىلص هلوقب اجاجتحا ایلعلا ةمكحملا رارقب لوبقلا ىلإ لاقملا ةیاهن يف دوعی هلك كلذ عمو .)م5/9/2011 ،ضایرلا( تاداهشلا كلت ناكمإ مدع هنم ةرقف لك يف
 ."\نوحضت موی ىحضألاو نورطفت موی رطفلاو نوموصت

 هیلع هللا ىلص يبنلا نأ لقاع مهفی نأ حصی ال"\ :ناكیبعلا خیشلا ریشی امك ــــ نكل .لالهلا يئارت نم دكأتلا يف دهجلا اوغرفتسا اذإ هدابعل هللا رذع دكؤی اذھ ملسو هیلع هللا ىلص هلوقو
 ."\تالایخلاو مھولا ىلع اھرومأ ينبت اهنأب ةیمالسإلا ةعیرشلا مهتی اذھ نظی نم نإف ،ةیمھو ةیؤرب رطفن وأ موصن نأب انرمأی ملسو

 ــــ تْكرت دقل لب ،لالهلا يئارت يف دهجلا غرفتست مل ایلعلا ةمكحملا نأل نیمھاولا ءالؤھ ةداهش لاطبإ وھو ایقطنم هلاقم هیلإ يدؤی ام ىلإ يهتنی نأ لضافلا خیشلا نم رظتنملا ناك كلذل
 .ةلیحتسم ةداهشب تقلعتو ةلیللا كلت يف لالهلا ةیؤر ناكمإ مدع دكؤت يتلا ةقوثوملا ةلدألا نم اهیدیأب ام ــــ يعوبو ،دمع نع

 كلذ دامتعال رهشلا لاخدإب اھرارق نع دوعت نأ ایلعلا ةمكحملا ىلع يغبنی هنأ اذھ ينعیو .أطخ وهف أطخ ىلع ينب ام نأ يھ ةنسلا هذھ لاوش لالھ صخی ام يف ،نذإ ،ةیقطنملا ةجیتنلاف
 .ةحیحص ریغ تاداهش ىلع لجعتملا رارقلا

 لالھإل ناطرتشی نیذللا ةینقتلاو مولعلل زیزعلا دبع كلملا ةنیدم يرایعم بسحب ،لقألا يف ،احیحص ناك ةنسلا هذھ لاوش رهش لوخد نأ كلذ .حیحص ریغ نیملسملا رطف نأ اذھ ينعی الو
 .ةمركملا ةكم قفأ يف ةدحاو ةقیقدل ولو سمشلا بورغ دعب رمقلا ءاقبو ةكلمملا ءامس يف سمشلا بورغ لبق رمقلاو سمشلا َنارتقا لالهلا

 دوهشلا ءالؤھ لثم ىلع دامتعالا نع ادیعب يعرشلا اهبجاوب لبقتسملا يف ایلعلا ةمكحملا موقت نأل اعفاد نیمھاولا ةداهش نع تأشن ةلبلب نم ةنسلا هذھ ثدح ام نوكی نأ نكمیو
 الو نیباذك"\ اوسیل ـــ نیملسملا نم مھریغو نییدوعسلا نم ـــ نیصصختملا ءالؤھ نأ دامتعالا اذھ بجوی اممو .كلفلا يف نیصصختملا نیملسملا ءاملعلا ءارآب سنأتست نأو ،نیمھاولا
 .ایملع اهیلع قفتم ةیملع قرطب هنولوقی امم دكأتلا نكمیو ،امئاد عقاولا ررقی امك ةقثلل لھأ مھو ،"\نیرتفم

سابتقا

يتیخ باھولا دبع نب نیدلا دامع .د
 :نییكلفلا لؤاست نمكی انھ

 ةینقتلا ةدیدشلا تالآلا عطتست ملو ،كلذ وحنو هبایغ فورظو سمشلا نم رمقلا ناكم ببسب اًیقطنم اهتلاحتسال ؛ةیؤرلا مدع ىلع ةیقیبطتلاو ةیرظنلا ةیملعلا قئاقحلا تَّلد اذإ
 :ةدَّرجُملا نیعلاب لالهلل هتیؤرب رِبخُی نم ءاج مث ،لالهلا ةیؤر نم لود ةدع يف نیصتخملا دیب ةرادُملاو

 ؟اهلوبق مدع ىلإ ریشُت نئارقلاو لئالدلا عیمج َّنأ مأ ؟اھُّدری وأ اهبِّذكُی امع تَّكفنا دق ةداهشلا هذھ لهف

 ؟ةبِّرقُملا ریظانملا هتیؤر نم نكمتت مل ام ةیؤر نم ةدَّرجُملا مهنیعأب اونكمت دوهشلا نإ ثیح نم لوقعملا ةداهشلا هذھ فلاخُت ملأ

 نم قرشُی لالهلا َّنأل ً؟الیحتسم نوكی قرشلا ىلإ هتیؤر نإف سمشلا نع هزُّیمت مدعو هضافخنا ببسب برغلا يف رُی مل اذإ لالهلا َّنأ كلفلا ملع نم هب عوطقملا دوهشلا ءالؤھ فلاخُی مأ
 ؟قرشلا نم ءامسلا يف ىلعأ برغلا يف نوكی ،برغلا

 ؟كلفلا يف نیصتخملا نم هفورظو لالهلا ناكمب ملعألاو اًراشتنا رثكألاو ربكألا ددعلا مهتداهشب دوهشلا ءالؤھ فلاخُی ملأ

 ؟لقألا ىلع اهنم دكأتلاو ،اهل طباوض عضوو ،اهصیحمت ىلإ عفدی امم ،دوهشلا ءالؤھ ةداهش ةحص يف كشلا نم ءيش ةراثإ ولو تالؤاستلا نم قبس ام لك قحتسی الأ

سابتقا 

2011 ربمتبس10
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:مسالا

:قیلعتلا

 :ققحتلا زمر

:ةروصلا يف يذلا صنلا بتكا

نییعت ةداعإةفاضإ

- ةلبق س | 13.27 ش راھن | 12.14 ف راھن | 11.46 ف لیل | 1.07 لیل ث | 11.21 لیل ن | 7.35 ءاشع | 6.05 برغم | 3.21 رصع | 11.59 رھظ | 5.51 قورش | 4.38 رجفنارجن

 عقوملا لوح

ةیتاذلا ةریسلا

يب لصتا

 ةیئاوشع تالاقم 

... دنسملا هللادبع روتكدلا عم ناكرأ جمانرب ءاقل

دجملا ةانق يف دنسملا روتكدلا عم راوح ةعاس

...نینثأو نیطبابلا ةیدحأ ةفایض يف دنسملا روتكدلا

)6( ًاراھنأوً اجورم برعلا ضرأ ةدوع تایضرف

...طئارخلاو روصلاب !!؟ةقاشلا ام كاردأ امو ةقاشلا

RSS ةمدخ

ثاحبألا و تالاقملا دیدج

رّوصملا ریسفتلا دیدج

ةءارق تالاقم5 رثكأ

ًاقیلعت تالاقم5 رثكأ

ةعابط تالاقم5 رثكأ

تاقیلعت5 رخآ

2011-2006 ةظوفحم قوقحلا عیمج 

 عقوم يأر لثمت ال ةحورطملا دودرلاو تاقیلعتلا عیمج
 .اھبتاك يأر نع ربعت لب ، دنسملا هللا دبع روتكدلا

441,732يبیغزلا ماسح:ریوطت و میمصت
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