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لولذهلا هللا دبعلا حلاص .د

 ،ـه1432 ماعلا اذهل لاوش رهش ةيادب لوح يرهشلا هنايب ةّلهألا دصرل يمالسإلا عورشملا نع ردص
 ةيؤر رابتعاب- ماعلا اذهل رطفلا ديع موي نأ ىلع دكؤت ةّيكلفلا تاباسحلا نأب عورشملا سيئر هيف حضوأ
.ةيمالسإلا لودلا مظعم يف سطسغأ /31 ءاعبرألا موي قفاويس- رهشلا ءدبل اًطرش لالهلا

 وأ لبق رمقلا بورغ ببسب سطسغأ/29 نينثالا موي ةليحتسم لالهلا ةيؤر نأ عورشملا سيئر حضوأو
 رمقلا نإف يمالسإلاو يبرعلا ملاعلا لود نم ىّقبت امو ،ملاعلا نم ةعساو ءازجأ يف سمشلا بورغ عم
 الو ةدرجملا نيعلاب ال لالهلا ةيؤرب حمست ال اًدج ةريصق ةدمب نكلو ،سمشلا بورغ دعب بيغيس
.تابوكسلتلاب

 موي قفاويس اهيف ديعلانإف سمشلا دعب رمقلا بورغب يفتكتو ،لالهلا ةيؤر طرتشت ال يتلا لودلا امأ
.سطسغأ/30 ءاثالثلا

 تابوكسلتلاب اهيف لالهلا ىرُي نأ نكميف ،ىطسولا اكيرمأ لودو ،ةيقيرفإ بونج لود كلذ نم ىنثتسُيو
.نينثالا موي ةدرجملا نيعلاب هتيؤر نكميف ةيبونجلا اكيرمأ لود امأ .نينثالا موي

.هالعأ روكذملا نايبلا بسح ءاعبرألا موي ديعلا نوكيو ،اًموي نيثالث ناضمر ةدع مامتإ بجيف هيلعو

.ملاعلا ءاحنأ فلتخمنم كلفلاب نيّينعملا ءاملعلا تائم ّمضي عورشملا نأ ركذلاب ريدجلا

 ًالدج راثأ كلفلاب نيّينعملا دارفألا ضعب وأ ،تاهجلا ضعبل تاحيرصت نم هبقعأ امو ،نايبلا اذه رودص
 جتن امم ،ةراثإلل اًنيمث اًديص كلذ يف تدجو ةّيئاضفلا تاونقلا ضعب لعلو ،نيّيكلفلاو نيّيعرشلا نيب
 وأ نيّيكلفلا لوق :حيحصلا امهُّيأ :لؤاستلا ىلإ مهتقاس ةريح دّلو سانلا ةماع ىدل يركف بارطضا هنع
!؟نيّيعرشلا

ىعست اهنأ مھرحس نم هیلإ لّیخُی
!؟اًیوفع مویلا يرجی ام لھ

ةدام ةناید
مھافتلل ةوعد ..ةّلھألا ةیؤر
ظّملتی برغلا

رتاس ماظنو ةئیهلا
 اهنم رثكأ ةّیرادإ :ةّیوعدلا ةمزألا
 )1/2( ةّیجهنم
 )2/2(يبرعلا يسایسلا صنلا ةفسلف
ةیمالسإلا دالبلا يف فنعلا لامعأ
داهجلاب اهتقالعو
 ]14[ نیفصو .. لمجلا
.. ةریبكلا لضع مأ ةریغصلا جیوزت
 !ةیداصتقا ... ةصق
مامألا ىلإ بورهلا
 ةروّثلاةّیئانث( ...ثِّدحُت يمأو وزغی يبأ
)مالعإلاو
]3/7[ ةبئاغ قئاقح

مدقتم ثحب

شاقنو ةیضقریوطتو ةرادإبتكلا ملاعتاراوحبدأو ةفاقثيمقر ملاعةرسألا تیبتالاقم
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.ةعيرشلا صوصن نيبو )ةعطاق ةّيضايرو ةيئايزيف نيناوق ىلع مئاقلا( كلفلا ملع نيب اًبراضت نأكو

!ةّيعمسلا ةلدألاو ةّينوكلا هللا ننس نيب قفاوت مدع دجوي هنأك وأ

 ،ةلكشملا نكل .رخآلا قيرفلا يأر مّهفت ةلواحم يف هيلع ركشي اًفقوم فقو نم نيقيرفلا نم نأ ركنن الو
:سانلا ةّماع نم وأ ةعيرشلا ءاملع وأ كلفلا ءاملع نم ءاوس ،ضعبلا هيف عقي يذلا يجهنملا أطخلاو

 بحاصو قيرف لك ةلواحمو ،تاماهتا لدابت هنأ ىلع ،تاعجارملاو ،شاقنلاو ،يملعلا راوحلا مهفُي اذامل
!؟رخآلا طاقسإ يأر

!؟دقنلا نم شحوتسن اذاملو

 مهعم لخديو ،ةّيضايرلا ةّيكلفلا قئاقحلاو يهقفلا يأرلا نيب جزم ىلإ يملعلا كارحلا اذه لّوحتي ال اذامل
عبنمو يحولا طبهم- اندلب ىوتسم ىلإ لصتو ،عيمجلا اهمهفي ةّيعقاو ةّيملع ةجيتنب جرخنل نوؤارتملا
.فافطصالا نم ًالدب- ايندلا لك يف نينمؤملا ةدئفأ ىوهمو ةلاسرلا

ةيملعلا ةرظنلا يف نزاوتلا دقفأ اهيف يكلفلا بناجلا شيمهتو ،ةيؤرلا ىلع ةيضاملا ةرتفلا راصتقا نإ
!رخآلل قيرف لكرظن يف نزاوتلا دقفأو ،عوضوملل ةّيقيقحلا

 لقعلا عم ضراعتي ال امك ،ةعطاق ةّيملع قئاقح عم ضراعتي الو ،اًدبأ مداصتي ال هتاعيرشتو همظنب مالسإلا
!؟عارصلاو طلخلا اذاملف ،حيرصلا

يعرشلا ملعلا نيب عمجت ةّيملع رداوك مضت ةّيملع زكارم وأ تاسسؤم وأ ةسسؤم ءاشنإ نع زجعن اذامل
 تاحلطصملا اومهفي ىتح ةعيرشلا ةيلك يف ةّيكلفلا تاساردلا وجيرخ سردي نأ كلذو ؛كلفلا ملعو
 نأل ؛نوّيكلفلاو نوّيعرشلا اهمهفي ةغلب اهنع ريبعتلاو ،اهتمجرت نم اونكمتيف ،اًديج ءاهقفلا ةغلو ،ةّيعرشلا
 ام لك اهل دشحي اهمهفيو اهدقتعي ةقيقح ررقي نأ لجأ نم وهف ؛لهجي ام ّودع-بلاغلا يف- ناسنإلا
 فعضت نأ نم اًفوخ اهطاقسإل ىعس ةضراعم ةلدأ تابثإلا قيرط يف فداص اذإ ىتح ،ةلدألا نم نكمأ
.رخآلا امهنملك حّحصيف ،اهعم مهافتي نأ نكمملا نم ناكو ،هيأر

 يذ رهش لوخد وأ ،هجورخ وأ ناضمر رهش لوخد ديدحت يف دمتعملا نأب اًمامت نوّرقي نوّيكلفلا
 نأل ؛هريغ ال ًالعف لالهلا وه يئرملا نأ دّكأتلا نوبلطي مهنكل ،يكلفلا باسحلا سيلو ةيؤرلا وه ةجحلا
 هيلع هللا ىلص- يبنلا لاق ىتح ،هئوضو ضاقتنا هتالص يف ملسملا درفلا ىلع سبلي ناك اذإ ناطيشلا
عمسي ىتح-فرصني الوأ- لتفني ال" :ةالصلا يف ءيشلا دجي هنأ هيلإ لّيخي يذلا لجرلا يف-ملسو
هيلع قفتم ."اًحير دجي وأ اًتوص

 ةيؤرب نومِزلُي ال نوّيكلفلاف ،لالهلا هنأب مهوي ءامسلا يف مسج ةيؤر ةماع نيملسملا ىلع سبلي دق وهف
 يف هنأ وأ ،هتدالو ا�يكلف تبثت مل اذإ لالهلا ةيؤر ىلع نوقفاوي ال مهنكل ،هتيؤر نم نكمتُي مل اذإ لالهلا
.اًدج ةليلق قئاقدب سمشلا بورغ دعب بيغي نأك ،هتيؤر-ْلحتست مل نإ- اًدج بعصي ةلاح

 الو ،عيرشتلل ةماعلا دصاقملا نوكردي ال مهنأ نيّيضايرلاو نيّيكلفلا نوّيعرشلا مهّتي نأ ةلوهسلا نم
 ديحوتو ةّيبوبرلا ديحوتنيب الو ،ةعيشلاو جراوخلا نيب نوقّرفي الو ،ثيراوملا يف ةلأسم ةمسق نوفرعي
 ثيدحلا ىنعم الو ،حيحصلاو نسحلا ثيدحلا نيب قرفلا نومهفي ال ثيدحلا حلطصم يفو ،ةّيهولألا
!فيعضلا ثيدحلا عاونأ الو ،لسرملا
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 ،ةلقنملا مادختساب ةيواز سايقنوفرعي ال مهنإ :نيّيعرشلا نع نولوقي نوّيضايرلاو نوّيكلفلا ،لباقملا يفو
 نأك ؛نزولا تادحوب ةعسلاو مجحلا تادحو نوردقيو ،عبرملا ةحاسمو بعكملا مجح نيب قرفلا الو
!فصنو تامارغوليك ةثالث لداعي زرألا نم عاصلا :ًالثم اولوقي

 رواحم ةثالثلا يذ ءاضفلا تالداعم نع ًالضف ،نيروحملا يذ ىوتسملا يف تالداعملا لح نومهفي الو
.كلذ وحنو ............!ةلهألا ةيؤر هيف امب كلفلا ملع اهبلطتي يتلا

.عطاقتلاو دعابتلا نم ديزمل ّالإ ناقيرفلا لصي نلو ،ةلكشملا ّلحي نل لماعتلا نم نوللا اذه لك نكلو

 سيئر دمع ماعلا اذهل لاوش رهش لاله يئارتل ةلكشملا ناجللا ىدحإ يف هنأ نيّيكلفلا دحأ ينربخأ
 نيئارتملا لزع ىلإبورغلا بارتقا دنع- ةروكذملا ةنجللا يف وضع وهو- ةنيدملا كلت يف ةمكحملا
 قيرفلا حور رفوت مدعل رشؤم هنأ اذه هفرصت نم مهفي نأ ىلإ ضعبلا اعد ،ةنجللا يف نيكراشملا ةيقب نع
.نيّيكلفلا نيبو نيّيعرشلاو نيئارتملا نيب تاقالعلا وج ىلع ميخي لازي ال اًرذحو اًسّجوت ةّمث نأو ،دحاولا

 دحأ دض ىوعد عفرب دّدهي يذلا ماعلا اذه نيّيعرشلا دحأ فقوم فقوملا اذه ىلإ تفضأ اذإو
!ىرخأ ىلإ ةقطنم نم لالهلا يئارت لقن يكلفلا حرتقا نيح نيّيكلفلا

 ،ةماع نيملسملا طاسوأ يف جرحلا رارمتسا يف مهاسيو ،هرّخؤي لب ،رمألاب ىقري نل لماعتلا اذه
 ملعلا دض ةعيرشلا ءاملع نأ ماعلا اذه ةيئاضفلا تاونقلا يف رّوُص يذلا نأل ؛ةصاخ مهنم ةئشانلاو
 ةيضق هذهو .رّركتي ىطسولا روصعلا يف ملعلا نم ةسينكلا فقوم نأكو ،فسألل كلذ زربُأو ،رصاعملا
 ،ةئشانلا لوقع نم اهنّكمتو اهلاحفتسا لبق ةنتفلا هذه دْأو ىلإ ةردابملا رمألاب نيّينعملا ىلع مّتحت ةريطخ
ىلع ضرعُي امب اًريثك نورثأتي لقألا ىلع وأ ،اًريثك نودمتعيو ،عمتجملا نم ةيلاع ةبسن نولّكشي مهو
.ةّيئاضفلا تاونقلا تاشاش

 ،رخآلا قيرفلا يأر مّهفتيو ،هسفن نّطوي نأ قيرف لك ىلع بجي هنأ ،ةلاقملا هذه يف هدّكؤأ نأ ّدوأ يذلاو
 ام لوأ نأل ؛ملعتينأ بجي نكلو ،ةلأسملا مسح هنأ هنم ا�نظ ؛هيأرل بّصعتي الف كلذ نع زجع اذإف
 *ٍقَلَع ْنِم َناَسْنِإلا َقَلَخ *َقَلَخ يِذَّلا َكِّبَر ِمْساِب ْأَرْـقا﴿ ملسو هيلع هللا ىلص انلوسر ىلع نآرقلا نم لزن
.﴾ْمَلْعَـي ْمَل اَم َناَسْنإلا َمَّلَع *ِمَلَقْلاِب َمَّلَع يِذَّلا *ُمَرْكَْألا َكُّبَرَو ْأَرْـقا

)ًاليِلَق َّالِإ ِمْلِعْلا ْنِمْمُتيِتوُأ اَمَو( :رخآ عضوم يف لوقي هركذ لج هللاو

.میصقلاةعماجيفذاتسألا*

.ةعیرشلايفایلعتاساردوسویرولاكبو،كلفلايفسیرولاكب

ًءاسم  |  نمحرلادبع نب سراف-1 05:18:00 2011/09/14

)ريدس ةطوح ةنجل( قطانملا رهشأب يئارتلا ناجل يف كراش نمم يتفصبف ًالثم ؟ًامئاد هنم رذحُن اميف عقن َمِل يردأ ال انأ ،،روتكدلا ةداعس ابحرم
-2.نالعإلاب ةينعملا ايلعلا ةمكحملا نيبو ،زيزعلادبع كلملا ةنيدمب ةلوخم ةيكلفلا تاهجلا نيب ةكراشم كانه-1:ضارتعالا اذه كدنع لجسأسف،
 لهأ نيب لاكشإلا أشنم-3!نييبتلاو ةدافتسالل ءارقش وأ ريدسب ةمكحملا يضاق عم لصاوت له يردأ الو ،نييكلفلا ةهج نم رمألا لاك مكتداعس
 نيبويريضخلا يئرلا نيب لصاوت كانه ناكامل نابإ ،ةينقتلاو مولعلل زيزعلادبع كلملا ةنيدم يف ناك نم هنع لأسُي نأ يغبني ،نييكلفلا نيبو ةيؤرلا
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 نم عيمج-4.ريدس ةمكحمل قباسلا يضاقلا دنع ياكس جمانرب أطخ يف تتبثُأ يتلا رضاحملا نع مهلأست مهتلأس نإ كلعلو..ةنيدملا يلوؤسم
 ،طقف نيئارتملا بانجل ضّرعت)!ملعلا ىلع ليخدلا مهنمو ،كلفلا ملعب فراعلا فيرشلا مهنم(نيمولظم مهنأكو نييكلفلل رصتنا نم ةهج نم بتك
 مهيلع ٌبوذكم هنأ ليق يذلاو،ةدجبةيكلفلا ةيعمجلا هب تماق يذلا ريبكلاو يجهنملا أطخلا اوركذي ملو ،لالهلا رمأ اهينعي يتلا ةيعرشلا ةهجلاو
 نم ريخألا عطقملا يف-5.لاجر عبرأو ناتارمأ ،صاخشأ6 نم رادُت ةدجب ةيكلفلا ةيعمجلافملعللو .هتحضوو رمألا قبس ةفيحص تنيبو!هيف
!نيقيرفلا دحأب لاصتالا نيبي لاقملالوأ نأ الإ نيقيرفلل هرهاظ ناك نإو هنإف !عيمجلا وأ ؟قيرف نود ٌقيرف هب ينعملا له نكل ،ليمج نايب..كتلاقم
..ناجللا نم عوضوملل لماكلا روصتلا ناكمالاب مومعلاع

ًءاسم  |  ملسم-2 05:21:00 2011/09/14

 نعاديعب كتركف ىلع مكحن ىتح نيقيرفلا نيب قفاوتلا متيس فيك كيأرب حضوت مل لحلا انطعت مل نكل نسح ةدصقمو ليمج مالكلا اذه يخأاي
ةيئاشنالا تالاقملا

ً◌  |  رانف-3 احابص 01:07:00 2011/09/15

 حيضوت وه ةيادبلا يف يكلفلا مالكلا نأ مأ .. يضاملا ديعلا يف كيأر انعمست مل ةعيرشلاو كلفلا يف اصصختم كتفصبو ،، روتكد اي مكل ًاركش
 "ملعتي نأ بجي نكلو ،ةلأسملا مسح هنأ هنم ا�نظ ؛هيأرل بّصعتي الف كلذ نع زجع اذإف" يهو ،، ةريخألا ةرابعلا يف سرفلا طبرم ًامومع ؟ يأرلل
! بيغلا ملع نم نجلا عم اهوقرتسا مهنأ نظت كلعجت تارابع نوريثكلا قلطي ثيح ،، ماع لك عقي يذلا أطخلا اذهو

ً◌  |   هلإلادبع-4 احابص 06:22:00 2011/09/15

 مهملاعو نييكلفلا عوضومهاجت يأرلاب مزجا تنك نا موي يسفن نم تلجخ كتلاقم تأرق امدنعو ، يتسارد فارطا عيمجو يصصخت يعرش انا
 اذه يف كشقاني نم دجتس لهيردا ال،ادبج كراوجب فقت ةيعوضوملاو باوصلا نظا لوانتو فاصنا هنا ةقيقح انه هب تلضفت ام، مهملعو
 عوضوملل مهتيلاجترا نم ريثكلا تفشك ةطاسبب اهنأل،نييعرشلا ضعب كتلاقم ملأتس، نيصصختلا ةساودل تقفو دقو ،كتقيرط سفنب عوضوملا
 اريثك اركش ، ال ما هتايرظنو ملعلا قفاوي نيدلا له يف ةئشانلا كيكشت ةروطخ ةطقن ةمهمو ةليمج اماتخ،

ً◌  |  رمع وبا-5 احابص 11:15:00 2011/09/15

 الىتح انحالس وه ملعلا نوكيوانسفنال بصعتن الو انلامعأو انلاوقا يف هللا درجتنو دحتن نأ انيلع بجيو زاتمم يملع بولسابو ادج فصنم لافملا
ماع لك هبوعلا ةيئاضفلا تاونقلا انذخأت

ًءاسم  |  دمحم وبأ-6 02:01:00 2011/09/15

 ةرظنلا هذه لثم ىلإ ةجاحب نحنمكو ، اهدمأ لاط يتلا ةيضقلا هذهل ةيقطنملا ةيؤرلاو ليمجلا مالكلا اذه ىلع حلاص روتكد اي اريخ هللا كازج
 )أرقإ( ةمأ ءانبأ ضعب ةرظن نوكت نأنم ملألا ككراشأو نيبناجلا قافتإ مدع بابسأل اقفوم اصيخشت تمدق كنأ ىرأو نيبناجلا الكل ةلداعلاو ةنزاوتملا
 ةرظنلا باحصأو نيفصنملا ةردن ببسب ةديدش ةاناعم نوناعي نويكلفلا لاز امو.هلهأو ملعلا نم ىطسولا نورقلا ةلدارك ةرظنل ةهباشم
 لبةيؤرلا ىلع دامتعإلا ديؤتيتلا ضعاوملاو ثيداحألا ميدقتب _دجو اذإ_ رواحملا موقي نأ نم مهيلع بعصأ سيل هنأ نم دكأتو كلاثمأةيعوضوملا
. كتانسح نازيم يف اذه نوكي نأ هللا لأسأو كل اركش.امامت كلذ نم نوئيرب مهو ةيؤرلا دض مهنأكو مهتلا ليكل نوضرعتي دق

7-Mohamed  |  ◌ً احابص 09:20:00 2011/09/16

 يماسلا ماقملا باطخ ىلع ءانبف:دعبو ، هبحصو هلآ ىلعو ،دمحم انيبن ،هدعب يبن ال نم ىلع مالسلاو ةالصلاو ،هدحو هللا دمحلا ءاملعلا رابك ةئيه
 ملاعلا ةطبار سلجم ةسارد دنع عوضوملا نأ ىلإ ًارظن ءاملعلا رابك ةئيه ىلإ ةلهألا عوضوم ةلاحإ نمضتملا ـه6/11/1391 خيراتو )22451( مقر
 لوقلا ىلع ةقفاوملا تردق سلجملا نم ةقثبنملا ةيهقفلا ةنجللا رارق ىلع اهعالطاو ـه1391 ماع نابعش15 يف ةدقعنملا هتسلج يف يمالسإلا
 ىلع ءانب.عوضوملا اذه يف يصقتلاو ثحبلا ةدايزو ،رمألا يف ثيرتلا ىأر يسيسأتلا سلجملا ءاضعأ ضعب نأ الإ ،علاطملا فالتخا رابتعا مدعب
 يف ءاتفإلاوةيملعلا ثوحبلل ةمئادلا ةنجللا هتدعأ ام ـه1392 نابعش رهش يف ةدقعنملا ةيناثلا اهترود يف ءاملعلا رابك ةئيه سلجم ىلع ضرع كلذ
 رارق اذكو.باسحلاب لالهلا تابثإ مكح-ب.هرابتعا مدعو علاطملا فالتخا رابتعا مكح-أ:نيتيلاتلا نيترقفلا ىلع لمتشملا ةلهألا تابثإ عوضوم
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 ضعب نم ةلكشملا ةيهقفلا ةنجللا ثحب ةقفرمو ،ـه1391 ماع نابعش رهش يف ةدقعنملا ةرشع ةثلاثلا اهترود يف اهنم رداصلا يمالسإلا ملاعلا ةطبار
 يتلا رومألا نم ةلهألا علاطمفالتخا :ًالوأ:يلي ام ررق ،هيف يأرلا لوادتو عوضوملل سلجملا ةسارد دعبو .عوضوملا يف ةطبارلا سلجم ءاضعأ
 ةلأسم :ًايناث.همدع نم علاطملا فالتخا رابتعا يف نيملسملا ءاملع نيب فالتخالا عقو امنإو ،دحأ اهيف فلتخي ملو ،ًالقعو ًاسح ةرورضلاب تملع
 ملعلا يف نأشلا مهل نمم عقاو اهلاثمأ يفو اهيف فالتخالاو ،لاجم اهيف داهتجالل يتلا ةيرظنلا لئاسملا نم همدع نم علاطملا فالتخا رابتعا
فلتخأ دقو.هداهتجال ًارجأ ئطخملا هيف رجؤيو ،ةباصإلا رجأو ،داهتجالا رجأ :نيرجأ بيصملا هيف رجؤي يذلا غئاسلا فالخلا نم وهو ،نيدلاو
 ،ةنسلاو باتكلا نم هتلدأب قيرف لك لدتساو .هرابتعا ري مل نم مهنمو ،علاطملا فالتخا رابتعا ىأر نم مهنمف:نيلوق ىلع ةلأسملا هذه يف ملعلا لهأ
 ىلص هلوقبو ،)1("جحلاو سانلل تيقاوم يه لق ةلهألا نع كنولأسي ":ىلاعت هلوقب لالدتسالا يف امهكارتشاك ،دحاولا صنلاب ناقيرفلا لدتسا امبرو
 دنعو.هب لالدتسالا يف ًاقيرط امهنملك كولسو ،صنلا يف مهفلا فالتخال كلذو ؛ثيدحلا "...هتيؤرل اورطفأو ،هتيؤرل اوموص " :ملسو هيلع هللا
 راثآ هل سيل همدع نم علاطملا فالتخا رابتعا ةلأسم يف فالخلا اذه نألو ،ةئيهلا اهتردق تارابتعال ًارظنو ،ةئيهلا سلجم يف ةلأسملا هذه ثحب
 ءاضعأ نإف ،ةدحاو ةيؤر ىلع ةيمألا ةمألا ديحوت اهيف ىرج ةرتف اهنم ملعن ال ًانرق رشع ةعبرأ ةدم نيدلا اذه روهظ ىلع ىضم دقو .اهبقاوع ىشخت
 نييأرلا نم اهئاملع ةطساوب هارت ام رايتخا قح ةيمالسإ ةلود لكل نوكي نأو ،عوضوملا اذه ةراثإ مدعو ،هيلع ناك ام ىلع رمألا ءاقب نوري ةئيهلا
 ،كلذ يف ةمئادلا ةنجللا هتدعأ ام ةسارددعبف:باسحلاب ةلهألا تابثإب قلعتي ام امأ :ًاثلاث.هتادنتسمو هتلدأ امهنم لكل ذإ ،ةلأسملا يف امهيلإ راشملا
 "هتيؤرل اورطفأو ،هتيؤرل اوموص " :ملسو هيلع هللا ىلص هلوقل ؛هرابتعا مدع ىلع ةئيهلا ءاضعأ عمجأ دقف-ملعلا لهأ هركذ ام ىلإ عوجرلا دعبو
 هلآ ىلعو ،دمحم انيبن ىلع هللا ىلصو .قيفوتلا هللاابو.ثيدحلا "هورت ىتح اورطفت الو ،هورت ىتح اوموصت ال " :ملسو هيلع هللا ىلص هلوقلو ،ثيدحلا
.ملسو هبحصو

ًءاسم  |  نودعس-8 01:36:00 2011/09/16

بتاكلا ةركف لصأل ةيملعلا ةشقانملا نع برهتت دودرلا لك

مسالا

قیلعتلا

مقرلا رییغتل انھ رقنأةروصلا ماقرا لخدأ

ءاغلإةفاضإ

مویلا مالسإلا|نحن نم|انب لصتا|عقوملا ةطيرخ

ـھ1432- ـھ1420 مویلا مالسإلا ةسسؤمل ةظوفحم قوقحلا
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