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 هصر هللا: اإلاقاومت اهتصرث شياشيا.. وهىيت بيروث شتبقى عربيت

 3122\5\7  32عربي -لندن
أكػػػألمين ػػػافميحزػػػهللـمحلػػػنيميسميحصر ػػػهلل ثملنػػػفم تػػػبميسميلس ػػػافبمأفمجدبكاػػػيميح  صػػػ ميح اػػػهللرثميح ألاػػػألما ػػػكؿم

 ض هلل ةموقوةمكرابةمحل هللاةميحخاهللبميلندبيدا ثمو زهللألحةميح اشمويح زيمويح قهللو ةج.
ميلس ػػػافبم دػػػهلل  ميل دخهللرػػػهلل ميح اهللراػػػةموقػػػهللؿم تػػػبميسمخػػػتؿمكص ػػػةم دصلػػػنةمدزقارػػػهللمتصػػػ م دػػػهلل  ميل دخهللرػػػهلل مي حاػػػـو

مويلػػألم ػػوم دظهػػبمأفمجيح قهللو ػػةملققػػ مي دتػػهللبيمناهللنػػاهللمو ز واػػهللمكراػػبيجبم  كػػأليمأفمجف ػػبي ميل دخهللرػػهلل م ػػثماػػـو
ف  ػػهللنمكراػػبم ػػ مو ػػوألمرزػػلمينخجػػهلل ميحدػػثما ػػيمأفمدزػػهللح جبم زدرػػبيم ػػثميحوقػػ مئيدػػ مأ ػػ مجر ػػهلل متصػػ ميح دػػهلل  م

 ألؼمفحا م  ئمرألياةميحل ت ميل دخهللراةبمقألمدلقؽج.ينوحاةم زدربمأفم هللمك هللم ه
وأضػػهللؼم تػػبميسمأ ػػ مجتصػػ مضػػو ميح دػػهلل  مأج ػػ فميح  اػػ مأفم واػػةمراػػبو منػػدرق متبراػػةبموت ػػأل هللم  ػػهلل ألم

 يح دهلل  من  ألمأفميحد وعميحقهلل ـما كألمأفميحزهللت ةمحص  ا ج.
ؿمفحػػ م بلصػػةم ألاػػألةجبم جهللحرػػهللميحقػػو موألتػػهللمفحػػ مضػػبوبةمجيحرػػأل م ػػثم  هللق ػػهلل مد ػػكاؿميحلكو ػػةمرصر ػػهللفمويل دقػػهلل

 يحناهللناةمرزألـميلند بيبم ثميحخجهللرهلل ميحجهلل لاةمويح ئ راةمح   ميحلد ةم ثميحرتأل.
وبأ مأفمف ػػبي ميل دخهللرػػهلل مف  ػػهللنموج ػػثمكراػػبم ػػأليبموانػػ ؿم ػػئيميئ  ػػهللنمحصزهػػألموحصػػب ا متػػوفموحصلكو ػػةم

ا ػػػونميحزػػػوألةمفحػػػ ميحػػػوبي م ػػػثم وضػػػوعمقػػػهلل وفمميحصر هلل اػػػةموحكػػػؿم  ػػػهلل ميح ػػػزيميحصر ػػػهلل ثبم  ػػػألأليمتصػػػ مأ ػػػ مجل
 يل دخهلليج.

وأوضػػأمأفمجيحقػػهلل وفميح نػػرثمأدػػهللبم بتػػةمكراػػبةمحكساػػبم ػػفميح   وتػػهلل منخػػئم بتػػدههللجبمل دػػهللمفحػػ مأفم دػػهلل  م
ميل دخهللرهلل مجبنهللحةمرأفميح قهللو ةمدلتؿمتص ميحألتـم فمرا دههللمو  د زههللج.

م  
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برإلاان وخزب هللا ًتجه لتكريض هفىذه في اإلاعادلت الحريري ًخصر ثلث هىابه في ال… اهتخاباث لبنان

 الصياشيت في لبنان

 3122\5\7  –بيروت ـ )أ ف ب( 
أقبمب ا ميحلكو ةميحصر هلل اةمنزألميحلبابيميلس افمرخنهللبةمسصثميح قهللتألميحدثماناجبمتصاههللمداهللبهميحناهللنػثم ػثم

 ح زهللألحةميحناهللناةم ثمحر هللف.يحربح هللفميح  دهاةمولاد بمغأليةمي دخهللرهلل مكبن م لوئملنيميسم ثمي
 قزػألي،بم نػدرقهلل،متػألوبميح دػهلل  ميحبنػ اةمحت دخهللرػهلل ميح دوقزػةم ػثموقػ مللػؽمم21وأتصفميحلباػبيم ػونمداػهللبهمرػػ
ولػػػهللنم ػػػأملصلهلل ػػػ مم2009 هلل رػػػهلل،م ػػػثميحربح ػػػهللفم ػػػثم خػػػبمي دخهللرػػػهلل م ػػػثميحزػػػهللـمم33يلس ػػػافبمرزػػػأل هللمكػػػهللفملتػػػألم

 ينكسباةميح جصقة.
ك ػػهللم ػػبي فمتصػػ م دا ػػةمأ ضػػؿموتصػػ مكدصػػةم“قػػألهم ػػثمأليبدػػ م ػػثمونػػجمراػػبو موقػػهللؿمخػػتؿم ػػ د بمتػػلهلل ثمت

 رهللح دا ة.”منزاأل“بمحك  مقهللؿمف  م″أون 
وبرػػجميحلباػػبيمدبي ػػ متػػألألم قهللتػػألهمرجرازػػةمقػػهلل وفميل دخػػهلليميح ألاػػألبم قصػػت،م ػػفمدػػأليتاهلل مئحػػؾمتصػػ م نػػدقرؿم

 يميسم ثميحن وي مينخابة.داهللبهميحناهللنثميحئيما خئمتصا مدقألا  ميحزألاألم فميحد هللنل محتهللحأملنم
ت صػػثم ػػومدلقاػػؽميحدوي ػػؽمرػػافميحصر ػػهلل ااف.موحر ػػهللفملمالكػػـمفلامر  اػػ م كو هللدػػ ميحناهللنػػاة.مويحػػئيماػػدكصـم“وقػػهللؿم

ػػػؿمخت ػػػهلل م غاػػػبمئحػػػؾماضػػػلؾمتصػػػ م لنػػػ بمحػػػئحؾمتصا ػػػهللمأفم ز ػػػؿم ػػػ مرزضػػػ هللمحر ػػػهلل ميحرصػػػألم هػػػومحػػػـمازػػػألمادل ا
 ”.ناهللناة

 فمد كاؿملكو د مرزألمدنواةمناهللناةمأد مرزوفبملصاػؼملػنيميسبمم2016ود كفميحلبابيم ثم ههللاةميحزهللـم
بمرزػػػألم لػػػومنػػػ دافم ػػػفميحلػػػبيغميحألنػػػدوبيمو ػػػصؿميح  ننػػػهلل م2016ب انػػػهلل،محصػػػرتألم ػػػثمد ػػػبافمينوؿ/أكدػػػوربم

 يحبن اة.
و ػػثمحر ػػهللفميحرصػػألميحتػػلابمئيميح ػػويبألميح لػػألوألةبملما كػػفمد ػػكاؿميحلكو ػػةم ػػفمألوفمدوي ػػؽميحقػػو ميحناهللنػػاةم
يحكرػػب موأربن ػػهللملػػنيميسميحػػئيمد كػػفم ػػفمخػػتؿميح دػػهلل  مينوحاػػةمحت دخهللرػػهلل م ػػفمدزناػػنم لػػوئهم ػػثميح زهللألحػػةم

 يحناهللناة.
 هلل رػػػهلل،بم ػػػ م زػػػألؿميقدػػػبيعمم128عملخداػػػهللبمو ػػػهللبؾم لػػػوم تػػػؼميح ػػػهللخرافميحصر ػػػهلل اافمينلػػػألم ػػػثمت صاػػػةميلقدػػػبي

 ثميح  ة(محـماصيمدجصزهلل م زظـمينلنييميحدثمدوقز مأفما زك مفقبيبمقػهلل وفمازد ػألميح ظػهللـميح نػرثمم4992)
 دههلل دهلل،متص مت هللألاؽميلقدبيع.
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 –”مت  ميحقبيب“م–
صػوي أمرصتػأليبم دهلل  هػهللمورزألمنهللتهلل م ػفمفقلػهللؿمتػ هللألاؽميلقدػبيعميللػألبمرػألأ ميح هللكا ػهلل ميل دخهللراػةميحدهللرزػةمح

يحدػػثمأظهػػب م ػػثم بلصػػةمأوحػػ ميلدلػػهللظميحس ػػهلل ثميح ػػازثميحػػئيماضػػـملػػنيميسم ػػ ملبكػػةمأ ػػؿمرب هللنػػةمب ػػا م
 يحربح هللفم را مربيبمرهللحزألألم لن مدقبارهلل،م فميح قهللتألم ثميحربح هللف.

ويحدػثمقػػألمدػػ أليمولمدو ػألمرزػػألمأتػأليألم ههلل اػػةمحزػألألميح قهللتػػألميحدػثم ػػهللنمرهػهللملصلػػهلل محلػنيميسم ػػفمجوي ػؼمأخػػب بم
 يح مناهللألةمل ـمكدصد .

ميحناهللناةم ثميح هلل زةميحانوتاةمكباـم لدثمحوكهللحةم بي  مرػب م لػنيميسم ػثمجباقػ منفم“واقوؿمأندهللئميحزصـو
 ”.اكوفم  سبي،م ثمت صاةمت  ميحقبيببموحكفمئحؾمنازد ألمأاضهلل،متص ميحدلهللحلهلل ميحدثمنا ن ههللمأوما ألأل هلل

دصػػؾمدبنػػهلل ةمكراػػبةم ػػفميحنػػتبمواقهللدػػؿمينػػبي اؿبمتصػػ مقهلل  ػػةميح  ظ ػػهلل مودتػػ ؼموي ػػ جفملػػنيميسميحػػئيما 
يلب هللراػػػة.مك ػػػهللمدػػػدهـميح لك ػػػةميحألوحاػػػةميحخهللتػػػةمرصر ػػػهللفمخ نػػػةمأتضػػػهلل م ػػػفميحلػػػنيمرهللغداػػػهللؿمب ػػػا ميحػػػونبي م

.موحجهللح ػهللم ػكؿمنػتبميحلػنيميحػئيمالػهللبيميحػ م هلل ػيمقػوي ميح ظػهللـم2005يننرؽمب اؽميحلبابيم ثميحزػهللـم
ةمخت اةمرافميحلبقهلل ميحصر هلل ااف.محكفميح ألؿملوؿمنتل مدبي ػ ميحػ ملػألمكراػبمقرػؿميل دخهللرػهلل م ثمنوباهللبم هللأل

 يحقهلل ـملهللحاهلل.”ميحدوي ؽميحناهللنث“رلزؿم
يلس ػافمأفم”ميحبيرلػوفمويحخهللنػبوف“يحقبارةم فملنيميسم ثم قهللحةمي ددهلللاةمرز ويفم”مينخرهللب“وأوبأل متلالةم

دصقػ م“بم ا ػهللم” قةمتص مد ظاـميحتػلوؼمر ػهللما  ػ مدزبضػه هللمليمي دكهللنػةقألبةم هلل“لنيميسمولبكةمأ ؿمأظهبيم
 ”.يحلبابيم)وداهللبميح ندقرؿميحئيمابين (ميحتلزةميلكربم ثمدهللباخ 

 ”.يحزت ةميحلهللبقةم ثم ئهميل دخهللرهلل “ ثم”مخنهللبةميحلبابي“ويتدرب مأفم
 دوين هلل ميومدلهللحلهلل م ألاألة.مواب م لصصوفميفميحربح هللفميحصر هلل ثمقألما هألم ثميح بلصةميح قرصةمظهوب

 -” د قصة“كدصةمم–
وينػد هللألي،ميحػػ ميحدوقزػهلل مئيدهػػهللبماد ػػ ميحداػهللبميحػػوج ثميحلػػبميحػئيما د ػػثميحاػ ميحػػب ا ميحصر ػػهلل ثم ا ػهللؿمتػػوفميحػػ م

 خنهللبةم قهللتألم فملتد ميحكرابةم ألي،م ثميحربح هللفميح  دهاةمولاد .
 تص مي  متص م نهلل ةم دنهللواةم فمكؿميل بقهلل .والهللوؿمتوفبم  ئموتوح ميح منألةميحب هللنةبمدقألاـم لن م
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ودػػألؿميح دػػهلل  ميلوحاػػةمتصػػ ميفمل ػػـمكدصػػةمتػػوفمنػػددبي  محتػػهللحأمدقػػألـملػػنيميحقػػوي ميحصر هلل اػػةميحػػئيمادنت ػػ م
نػػ ابم ز ػػ .موكػػهللفميحجب ػػهللفمتصػػ مجب ػػثم قػػالم  ػػئمنػػ وي مجواصػػةبمحكػػفملتػػؿمدقػػهللبيمرا ه ػػهللمنػػهلل ـم ػػثم

 يمحـمادب ـم ثميل دخهللرهلل ميح اهللراةميحدثمد هلل نهللم اههللم ثمكؿميح  هللجؽ.يلداهللفمرزوفمب انهلل.ميلميفم ئيميحدقهللبم
وأل  مقهلل وفميل دخهلليميح ألاألمغهللحراةميحقو ميحناهللنػاةميحػ م نػ مدلهللحلػهلل مخهللتػةمركػؿمألي ػبةمي دخهللراػةملدػ مرػافم
مرهػػألؼمدلقاػػؽم كهللنػػيمأكرػػب.مو ػػثم زظػػـمينلاػػهللفبمحػػـمد  ػػ مرػػافمأتضػػهلل ميحت لػػةميحويلػػألةمرػػبي  م يحختػػـو

ةمأومب اةمناهللناةمويلألةبمف  هللم تػهللحأم  اػةمي دخهللراػةبمو ػوم ػهللمقػألماكػوفمقػألمي زكػ متصػ مسقػةميح ػهللخرافم  دبك
 رهللحصوي أ.

و كص ميحصوي أميح  ػدبكةمرػافملػنيميسمولبكػةمي ػؿميحسهللردػةميحولاػألةم ػثميحدلهللحلػهلل بمر ػهللماكػب ميحػ ملػألمرزاػألم
 يلدكهللب  هللمحصد ساؿميح ازث.

يحػػ ميللدلػػهللؿمودنػػاابم ويكػػيمنػػاهللبةم ػػثميح ػػويبعمدب ػػ ميحبياػػهلل ميحلنراػػةمونػػهللبعم  هللتػػبوميحكدػػؿميحلػػهلل نةمحػػاتم
وتوبميح ب لاف.مك ػهللمدكػبب مظػهلل بةمفجػتؽميحبتػهللهميردههلل ػهلل،م ػثمتػألألم ػفميح  ػهللجؽميحصر هلل اػةبمختوتػهللم

  ثم  هللؿمحر هللف.
ههللمودزرػػػبم  ػػػهلل موينػػػزةم ػػػفميحصر ػػػهلل اافمتػػػفمخارػػػةمأ ػػػؿم ػػػفمدكػػػبيبميحو ػػػوهمئيدهػػػهللموخػػػولميحقػػػو ميحدقصاألاػػػةم لنػػػ

يح زبكػػةبمتص ػػهللمي هػػهللمحػػـمدػػ  أمتصػػ م ػػأل متقػػوألم ػػثمدقػػألاـملصػػوؿمحت قنػػهلل هلل ميحناهللنػػاةمويح  ػػهللكؿميلقدتػػهللألاةم
مويح زا اةميحدثمازهلل اههللمحر هللف.

م  
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 جدل ؤلاشالم الصياس ي وما بعده

 3122\5\2  العربي الجديد   محمد أبو رمان
اػػػألةم ػػػفمينرلػػػهللثمويح قهلل ػػػهلل مرػػػافميحرػػػهلللسافمويحخرػػػبي م ػػػثم  ػػػهللؿميحلبكػػػهلل متصػػػ م ػػػأل ماػػػو افبمو صنػػػهلل متأل

مج ػهللمرزػألميئنػتـميحناهللنػثجميحػئيمل صػ م يئنت اةبمويحلضوبميح هدـبم ػب مت صاػةميخدرػهللبمود لػاهمح لهػـو
ت ويفمح  د بمألوحثمُتقألم ثمينبألفمردبدايم فم بكنميحألبينهلل ميلندبيدا اةم ػثميح هلل زػةمينبأل اػةمو  ننػةم

 ألباشمفارب مينح هلل اة.م با
ف كهللحاةميح تجصأم لنههللميندلنا مرزضهلل،م فمأ تهللبميحلبكةميئنت اةبمتص ميحبغـم فم  ػهللبكةمقاػهللألي م اهػهللم
 ػػثميح ػػ د ببموتصػػ ميحػػبغـبمأاضػػهلل،بم ػػفمدوضػػاأميحوبقػػةميحخصلاػػةمأفميح قتػػوألمر ػػهللمرزػػألميئنػػتـميحناهللنػػثمحػػ م

 مبوي(بمرػػؿم ػػثميحدجػػوبي مويحدلػػول ميحدػػثمدلػػألثمحػػػأل م ههللادػػ مأوم  ػػص م)ك ػػهللمئ ػػيميحرهلللػػثميحلب نػػثمأوحالاػػ
يحلبكهلل ميئنت اةبمودأل زههللمفح ميحدخصػثمتػفم لػهلل اـمو بضػاهلل مأاألاوحو اػةبمدر ادهػهللمتقػوأليبموقروحهػهللمرػألل،م ػفم
ئحؾمر لهلل اـميحألوحةميح أل اةمويحدزألاألاةمويحألا قبيجاةمتالةم ههلل اةمح ظهللـميحلكـبمو تؿميحػألتويمتػفميحناهللنػثبم

نرػػػبنمتصػػػ ملبكػػػهلل م ػػػهللمرزػػػألميئنػػػتـميحناهللنػػػثم ػػػثمألػػػنييميحزأليحػػػةمويحد  اػػػةم ػػػثمدبكاػػػهللمويح لػػػبيمويح سػػػهللؿمي
.م  ويح هضةم ثمدو  بمك هللم ببمئحؾم تؼمرااهلل بمألألمأربنميح  ظابافمحهئيميح لهـو

لمدقػػؼميح دا ػػةميحدػػثمخػػبممرهػػهللميح ػػ د بوفمت ػػألملػػألوألمدزباػػؼم تػػجصأمج ػػهللمرزػػألميئنػػتـميحناهللنػػثجبمروتػػل م
ألحااهلل،بمف ػػكهللحاهلل،بموضػػرهللراهلل،بمرػػؿمأاضػػهلل،مرهللتدرػػهللبهمججبااػػهلل،جمحػػـماد ػػئابمرتػػوبةمكهلل صػػةمرزػػألبموحػػـما ضػػ محػػأل م لهو ػػهلل،م ػػ

أغصػػيميحداػػهللبي ميئنػػت اةمويح  د زػػهلل ميحزبراػػةمويح نػػص ةبم  ػػهللماػػنيؿميلد ػػهللهميحناهللنػػثميئنػػت ثميحػػئيماػػئ يم
يجثبمويحخػػػبومم ػػػفمترػػػهلل ةميئنػػػتـمفحػػػ م ػػػئهميح  ظو ػػػةميناألاوحو اػػػةميح ألاػػػألةبمأيميئنػػػتـميح ػػػأل ثميحػػػألا قبم

يحناهللنثمفح م هللمرزألهم لوميحدخصػثمتػفميح ػزهللبي ميئنػت اةبمويحقرػوؿمرهللحألوحػةميحوج اػةمويحدزألاألاػةمويحألا قبيجاػةم
ويحألوحةميح أل اةبمو تؿميحألتويمتفميحناهللنثبم هللمانيؿم) ئيميلد هلله(م لألوألي،مو ػثمرألياهللدػ بمحػـمددوضػأمد هلل ػهلل،م

 هللماتؿمفح مئحؾميحرهلللثميح تبيبمخصاؿميحز هلل ثبم ثموبقد مو أليختد .ميح خب هلل ميح ههلل اةمح بمك 
قػػػةمحلهللحػػػةم ميح ػػػ د بملػػػهللوؿميخدرػػػهللبم ػػػئيميلد ػػػهللهميح د ػػػهلل ثبمرزػػػأل هللمك ػػػل مت ػػػ مقػػػبي ةم ز ا وتصػػػ ميحػػػبغـم ػػػفمأفا
يحداػػهللبي ميئنػػت اةمرزػػألميحبراػػ ميحزبرػػثم ػػثم ػػ د بميحزػػهللـميح هللضػػثم)تػػألب مأت هللحػػ م ػػثمكدػػهلليمج  ػػهللؽميئنػػتـم

ميح دػػهلل  م ػػهلل  محدضػػ ميحنا مأفا هللنػػثم ػػثمفقصػػاـم ضػػجبي:ميئنػػت اوفمودلػػألاهلل م ػػهللمرزػػألميحبراػػ ميحزبرػػثج(بمفلا
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م م  هللحػػؾمدلػػول مكراػػبةمو و باػػةمدلػػألثم ػػثم نػػهللبميحلبكػػهلل ميئنػػت اةبموأفا قاػػوألي،متصػػ م نػػدو ميحدلػػهلل ؿمرػػأفا
م ئيميلد هللهميح دتهللتألمنا د ببمواكديمح   يح  هللبميحكهلل ؿ.مميحوق م ركابمد هلل هلل،متص ميند دهللممأفا

م ػئيميح  ػوئمم ػبدرجم دد سؿم ئهميحدللاظهلل مويح لألاألي متص متزوألم  وئممج ػهللمرزػألميئنػتـميحناهللنػثجم ػثمأفا
ر بوجموناهللقهلل مأنهللناةبم فمئحؾمو وألمرا ػةمألا قبيجاػةموينػدقبيبمناهللنػثمودجػوابم كػبيبمو ػثمين ػوبميحدػثم

ملدػ  ميحد ػهللبيميحدػػثما ظػبمحهػػهللمروتػلههللم زراػػبةمتػفمئحػػؾبملمددػو بم ػثمأغصػػيميحػألوؿميحزبراػػةمويئنػت اةميحاػػـو
 هػػثملمدػػنيؿم وضػػ م ػػؾبم لػػثمدػػو  ملػػنيميح هضػػةماتػػهللبعمقػػو مورا ػػةمغاػػبم نػػدقبةبمولمدػػنيؿميحد برػػةم ػػثم
رػػألياهللدههلل.مو ػػثميح لػػبيبم  هللحػػؾم ػػكوؾم ػػثم ػػأل م  هللتػػةميحػػ ه ميحربيغ ػػهللدثمحلػػنيميحزأليحػػةمويحد  اػػةم ػػثمدزناػػنم

 فم قجمأأليةم فمأ ؿميندألي ةمناجبةميح خنفبمودلك  مرهللحصزرةميحناهللناة.ميحألا قبيجاةبمويحخ اةمأفماكوم
هػػهلل ميحػػب ا مأبألوغػػهللفم لػػوميحنػػصجواةمويحلبألاػػةبم ػػهللماقضػػثمتصػػ م يحلػػهللؿمكػػئحؾمرهللح نػػرةمحدبكاػػهللم ػػ مرػػبونمدو ا

ألػألميح دهلل  ميئا هللراةمح هللمقهللـمر مجيحزأليحةمويحد  اةجم  هللؾبمولد م ثمأ ألو ناهللم قػألمفلنػهللفم ػونيم ػهللموتػؿمفحاػ م
م ػئيميحداػهللبمنا دتػبم  ػهللؾبمفئماػب م ػونيم ن ت  م ػثمكدػهلليم تػؼمراػهلل مج ػهللمرزػألميئنػت واةجم ػفميحقػوؿمففا

 أفميحقو ميح زهللبضةمحصداهللبم فميئنت اافمأ لنهـمأكربم فمل   ميح دويض متص ميحنهلللةمين ألو ناة.م
ميح بوجميحناهللناةملمدخألـمتزوألم ئيميح  وئمم ثمألاهللفمكساػبةبم مي ناػهللبملبكػهلل مفنػت اةمحهػئيمجهللح هللمأفا  ػصفا

يح نهللببمودخصاههللمتفمترهلل ةميئنتـميحناهللنثمو زهللبيد بمقألما أليمفح م دهلل  م زهللكنةمدد ساؿمرو وألملهللحةم ػبيغم
يحػػألا ثبمد ا ػػهللملبكػػهلل مو  هللتػػهلل مبيألاكهللحاػػةم لرجػػةم ػػفميحوضػػ ميحلػػهللحثبمو ػػثمظػػؿمم- ػػثميحا ػػافميحناهللنػػثم

 خبجم اههللمجيح هللمرزألمفنت اافج.مضزؼم دهلل  ميحز صاةميحألا قبيجاةميحدثمي 
 ثميحختتةبم هللمرزألميئنتـميحناهللنثبمك هللموتلههللم تؼمرااهلل بم ثم  وئممولهللحةبموحانػ م بلصػةملد اػةم
ندتػػؿمفحاهػػهللميحلبكػػهلل ميئنػػت اةبمن اهػػهللم) ػػئهميح بلصػػة(م بدرجػػةمر ػػبوجمو لػػألاألي مونػػاهللقهلل محانػػ م دػػو بةم

 نػػػ وحاةم صقػػػهللة،متصػػػ متػػػهللدؽميئنػػػت اافمولػػػأل ـبمرػػػؿمين ظ ػػػةمرهللحضػػػبوبةم ػػػثميحزػػػهللحـميحزبرػػػثبموقػػػألملمدكػػػوفميح
ميحنصجواةميحزبراةمرألب ةمأوح .

م  
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 ؤلاشالم الصياس ي وهتائج اهتخاباث ثالث

 3122\5\2  الدستور   عريب الرنتاوي
أدهللر م فمأليكهللببميحزهللت ةميحن لهللحاةبملاػثمدصدػ ـميح  زاػةميحزهلل ػةميحدهللنػزةمحصلبكػةميحزهللح اػةمحصألا قبيجاػةمدلػ م

بم دػػهلل  مودػػأليتاهلل مسػػتثمي دخهللرػػهلل بم ػػب م ػػػثم”ر ػػهلل م ػػبيكةمينػػدبيدا اةمتهللح اػػةمحصد ألاػػألميحػػػألا قبيجث“يفمت ػػوم
دوقا م دوينف:ميحرصألاةم ثمدو  بمويحربح هلل اةم ثمحر ػهللفبمويح قهللراػةم ػثمينبألفم...موألنػيمأفم ػئهميل دخهللرػهلل م

ودلألاػػألي،م ػػأليخصدثم ػػثم صنػػد ممتصػػ مأ  ادهػػهللم)رػػئيدههلل(مفلمأ هػػهللمدتػػيم ػػثمتػػ اـم وضػػوعميح ػػ د بميح ػػئكوبب
يحزهلل ػػػةبملػػػوؿميئنػػػتـميحناهللنػػػثمو نػػػأحةميح وي  ػػػةمرػػػافمقػػػاـميحألا قبيجاػػػةمويحقػػػاـميحسقهلل اػػػةمويحدقصاألاػػػةم ػػػثمألوح ػػػهللم

 و  د زهللد هلل.
(موأ ػ م2”...م) ػهللمرزػألميئنػتـميحناهللنػث“(م ػهللمنح ػهللمأرزػألم ػهللم كػوفمتػفم بلصػةم1 فم هلللادثبملهلل  ػ مرأ  ػهلل:م)
بملرػػهلل،مأومكب ػػهلل،بمأفمددزػػهللاشم ػػ ميحلبكػػهلل ميئنػػت اةمحنػػ وي بموبر ػػهللمحزقػػوألمتألاػػألةمنػػادزافمتصػػ م ػػئهميح  جقػػة

أل ػػػهلل هـبمو ػػػثميح قهللرػػػؿبملم3قهللأل ػػػةم...م) (موأفملمألا قبيجاػػػةم ػػػثميح  جقػػػةم ػػػفمألوفم  ػػػهللبكةميئنػػػت اافمويب
أل هللممقاـميحلباةمويحألا قبيجاةمويحد زألألاػةمولقػوؽمألا قبيجاةمففمحـمدز ؿميحلبكهلل ميئنت اةمئيدههللمتص مدر ثمويب

(موأفميحألا قبيجاػػةمنػػدرق م ػػثم4يل نػػهللفبم ػػثمتػػ اـمب ي ػػهللموربي  هػػهللبمودأتػػاصههللم كباػػهلل،مودبيساػػهلل،م ػػهللمأ كػػف...م)
حهػػئهميحلبكػػهلل بم ػػفمألوفم”م زػهللألؿم وضػػوتث“خجػببمو ػػثم  اػػ مينلػػويؿبم ػػهللمحػـمدػػ  أم  د زهللد ػػهللم ػػثمي دػػهللمم

يح زػهللألؿبم ػدصكـميحجباػؽمينخجػبمحزػوألةم“ـبم ػئيمحاكو ػويم ػـمأ لنػه”ميحألوحػةميحز اقػة/ميح  ػبيل “يلتد هللألمتصػ م
 يحزنكبةمحصلاهللةميح أل اةمو ظهللـميحلكـبمو ثميحجبؽمينقتبمحقج مأليربميحدلوؿميحألا قبيجث.

 دهلل  ميل دخهللرهلل ميحستسةبميح  ػهللبمفحاهػهللم ػثم قأل ػةميحراػهللفبمد كػألم ػئهميحلقاقػةبمورأقػأليبم خدصلػةبمولمد لاهػهللم...م
هميحناهللنػثمو  ػأم ػثمدونػا مبقزػةمد ساصػ مو لػوئملصلهلل ػ م...م ػثمدػو  بملػؿم ثمحر هللفمتػننملػنيميسملضػوبم
ضزؼم نيميلقرهللؿمتص ميلقدػبيعبمد هلل ػهلل،م سص ػهللملتػؿم ػثمحر ػهللفم...م”متأل ة“يح هضةمأول،بمتص ميحبغـم فم

و ػػثمينبألفبمحػػـمدكػػفم نا ػػػةميئخػػويفميح نػػص افم ػػػثم قهللرػػةميح ه ألنػػافبمأللحػػةمتصػػػ مي قػػتيميح  ػػهألبمودلاػػػبم
ألميحصزرػػةم ػػثميحػػػرتألبمرقػػألبم ػػهللم ػػهلل  بمدزراػػػبي،متػػفم  ػػهللبملم ػػألبيمففمكػػػهللفمنػػاكوفم  قدػػهلل،مأـمألي  ػػهلل،بم ػػػثمقويتػػ

 د  ا م رهةمتباضةم ثم وي هدهـبمو ئيم ن م فميحصزرةميحألا قبيجاةميل دخهللراةمتص مأاةملهللؿ.
ثميحد ػهللبيميل دخهللراػةمبمراػألمأفميح ألاػألم ػ” بلصةم هللمرزأله“حـما د ميئنتـميحناهللنثم ثم  جقةبموحـم ألخؿمرزألم

 ومأفميحقو ميح أل اةمويحألا قبيجاةمويحزص هلل اةمتص ميخػدتؼم  ػهللبرههللبمدػ  أم ػثمدلقاػؽمدقػألـبمنػوي مترػبمر ػهلل م
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 ػػركهلل مدلهللحلاػػػةموينػػزةميح جػػػهللؽم)ينبألفم  وئ ػػػهلل،(بمأوم ػػفمخػػػتؿم  هلل نػػةم ػػػئهميحقػػػو مرضػػبيوةمتصػػػ مأتػػػوي م
 ئبيفم)دو  متص منػراؿميح سػهللؿ(بمودقػألاـم ب ػلافم ػفميح هللخرافبم ند ألةمفح م  د  م أل ثمولبكةم نهلل اةم د
 خهللبمم جهللؽميحجرقةميحناهللناةميح هلل ئةم)حر هللفم سهللل،(.

يحألا قبيجاػةمتهللح اػهلل،بم”مدبي ػ “رهللحزوألةمفح م  د بمأليكهللببمي خبجميح  ػهللبكوفم ػثمرلػثمتػفمأنػرهلليمو ترنػهلل م
م  لػػبألي،بمأ فمأدلػػألثمتػػفميننػػرهلليميحدػػثملهللحػػ مودقػػألـم دلػػألسوفمحصلػػألاثمتػػفمألوحهػػـموأقػػهللحا هـم...موكػػهللفمتصػػثا

ألوفميحدلهللؽم  جقد هللمر و هلل ميحدلاابميحألا قبيجثميح دزهللقرةميحدػثمي دهلللػ متصػ م دػبي م درهللتػألةبمقػهللبي ميحزػهللحـم
 ر زهللااب هللميحألوحاةميح دزهللبؼمتصاههلل.”ميحد  اةميحر باة“يحخ  بموأرقد هللم ثم خبمقهلل  ةم

نػػتـميحناهللنػػثميحدػػثمدخوضػػههللمأ ظ ػػةمولكو ػػهلل موألنػػيمأ ػػ مبغػػـم لػػهللول ميح ػػاج ةميح نػػد بةمحلبكػػهلل ميئ
تبراةمرهللد م زبو ةبمفلمأفمغهللحراةم فمدصق م كبةمفأل هللمم ئهميحلبكهلل م ثميحز صاهلل ميحناهللناةميحػئيمتبضػ م
 ح بمقألميندلن ههللمويندنهللغههللبمتص ميحبغـم  هللمد جويمتصا م فم تهللتيمود هللقضهلل محان مخهلل اةمتص مألأل.

مأكسػػبم ػػفمأيموقػػ م ضػػ بمو ػػثمظ ػػثمأفمقاػػهللألي ميح  هللتػػهلل ميئنػػ ت اةبميئخوي اػػةمرخهللتػػةبم جهللحرػػةميحاػػـو
لأليثميحقجػ مويحقجازػةم ػ ميحلكػبميحدكلاػبيميحػئيماقلػنمرػافم ا ػةموأخػب بمفحػ م ح بي زةمخجهللرههللمو  هللبنهللدههللبمويب
ػهللماػػألوبم ػثمألويخصهػػـم...مك ػػهللمادزػافمتصػػ ميحقػو ميحزص هلل اػػةبمأفمدكػوفمأكسػػبميتدػػأليل،م ب و مأحنػ دهـبموازرػػبمت ا

فم ػثمأبيأل مأفم ثم  قهللبرهللدههللبمففم ثمأبيأل محت دقػهللؿميحػألا قبيجثمأفمادلقػؽمرانػبمونتنػةموأقػؿميحكصػؼبمويب
حصل ػهلل ميح ػزراةميح خدصلػةبموأفماكػوفمحهػهللمألوبمادزػأل م”ميحويق ميح زػهللش“دهرجم فمتصاهلل ههللمك  هللتةم خرواةمفح م

 فح ميحقاهللألةميحلزصاةمحلبكةميح هللبعموت صاةميحدلااب.”ميحدر اب“
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ٍت: الصنىار وافق على وقف  وهنيت عارضها وجل ” مصيرة العىدة“مصادر مصرّيٍت رفيعٍت لصحيفٍت عبرًّ

 أبيب جزعم رفضها اقتراح خماس لهدهٍت طىيلت ألامد

 3122\5\2  من زهير أندراوس: -”رأي اليوم“-الناصرة
 هلل م ػثمقجػهللعمغػناةبمرهللئضػهلل ةمفحػ ملبره ػهللميحُ  ػدبكةم ؿمدخولمفنبي اؿمو تبملبر،هللم لنااة،مضألاملبكةمل

تهلل ،هلل؟مُاجببم ئيميحن يؿمتصػ مضػو ميحُ نػد ألاي مينخاػبةبمم11حدضااؽميحلتهللبميح لبولمتص ميحقجهللعم  ئم
مل ػهلل متبضػ متصػ مفنػبي اؿم أل ػةمجواصػةم فْئمك ل م تهللألبمأ  ااةم جصزةم أل،يم ثمدؿمأرايميح قهلليمتػفمأفا

ميحلبكػةم ز اػةمردخلاػؼميحلتػهللبمتصاهػهللمين ألم ثمغنةبمل دػة،م ػثم يحنػاهللؽمتا ػ مفحػ مأ اػ مر و ػيميلقدػبيبم ػصفا
بمويح وي قػػةمتصػػ م  ػػهللبا مر ػػ مدلداػػةموتػػلقةمدرػػهللألؿمأنػػب م لد صػػةبمو ػػألاألا متػػلالةم) ػػ بد (م مكراػػبك ر ػػكؿك

متص ميلقدبيب.  يحزربااةبميحدثمأوبأل ميح رأبمتص متألـمو ألةمبألٍّممفنبي اصثٍّ
ملبكػػةمل ػػهلل مأتبرػػ م ػػثمين ػػهبمينخاػػبةم ػػبيب،يمودكػػبيب،يم ػػفمخػػتؿمونت ػػ ميح تػػهللألبميحناهلل نػػااةموين  ااػػةمأفا

م ػ مفنػبي اؿمر ػأفم أل ػةمجواصػةمين ػألم ػثمقجػهللعمغػنةبم  اػهللمانػصجم ق وي متألاةمتفمينػدزأليأل هللميحرػأل مر لهللألسػهلل ك
ميح ػػػنبيمحصلبكػػػةميحلصنػػػجا اةبمتصػػػ ملػػػألامدزراػػػبميح تػػػهللألببميحدػػػثم دلػػػألس ميحضػػػو متصػػػ ميحوضػػػ ميئنػػػدبيدا ثا

 حتلالةم)  بد (ميحزربااة.
محن وي بمدبغػيمل ػهلل مرػأْفما ػ ؿميلدلػهللؽم و ألاألا ميح تهللألبمتص مأ ا م قهللرؿموقؼمفجتؽميح هللبميحئيمناألـو
بمويح وي قػػةمتصػػ م  ػػهللبا مر ػػػ مدلداػػةموينػػزةميح جػػػهللؽم مكراػػػبك قاػػهللـمفنػػبي اؿمردخلاػػؼملتػػػهللب هللمتصػػ مغػػنةمر ػػكؿك

 وتلقةمدرهللألؿمأنب م لد صة.
م نػ وحافم ػثميح  ظو ػةمُ ضهلل ،هللمفح مئح ؾبمك ل ميح تهللألبمتا ههللبمرلنيميحتػلالةميحزربااػةبمك ػل متػفمأفا

مل ػػػهلل بميحدػػػثمد ػػػألم ين  ااػػػةميئنػػػبي اصااةمتبضػػػويمتصػػػ ميحقاػػػهللألةميحناهللنػػػاةم زصو ػػػهلل مينػػػدخرهللبيداةمد ػػػابمفحػػػ مأفا
ػػهللمح  هللق ػػػةمقضػػػهللاهللمب ضػػػ م  هللق ػػدههللم ػػػثميح  م لنػػههللم ػػػثمأن ػػػةمغاػػبم نػػػروقةبمدرػػػأليملهللحا،ػػػهللمي لدهللل، هللضػػػثبموحكػػػفا

مفنػػػبي اؿبمك ػػػهللمارػػػألوبمحػػػـمدػػػبألمتصػػػ م رػػػهللألبي مل ػػػهلل بمل دػػػة،مفحػػػ مأ اهػػػهللمكهلل ػػػ مقػػػألمقػػػألا  م يح تػػػهللألبمقهللحػػػ مففا
 يقدبيلهلل م  هللسصةم ثميح هللضث.

ميحدقباػػبماػػػأدثمرزػػػألمتػػػألاةم   ػػػبي متصػػ مو ػػػوألمي قنػػػهلل هلل مت اقػػػةم ػػػثم وو ق،ػػهللمح وقػػػ م)دػػػهللا نمأوؼمأنبي اػػػؿ(م ػػػصفا
يح ػنبيم ػثمغػنةبميحدػثمدوي ػ مأن ػةميقدتػهللألاةبموتقورػهلل م ػفميحنػصجةميحلبكةم ػ منػزاههللمحصخػبومم ػفميحوضػ م
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يح تػػػػبيمويلضػػػػجبيرهلل ميحأليخصاػػػػةم-يحلصنػػػػجا اةم ػػػػثمبيـميسبموينػػػػد بيبميحضػػػػلوجم ػػػػفميحلتػػػػهللبميئنػػػػبي اصث
 يح دتهللتألة.

وحلد ميح تهللألبمفح مأ ا م ثميحزهللـميح هللضثبم بلمب ا ميحنصجةم ل ػوألمترػهلل منصنػصةم ػفميئ ػبي ي مضػألام
مرهللحكهبرػػهلل بمك ػػهللمقػػهللـمقجػػهللعمغػػنم ةم ػػ ص مدزصاػػؽمأل زػػهلل ميحنػػصجةميحلصنػػجا اةمئنػػبي اؿمحدنواػػألميحقجػػهللعميحنػػهلللصثا

 ردقصاهمبويديم لؼميح وظلافميحلكو اافم ثمغنةموأ ربميحكسابم  هـمتص ميحخبوممحدقهللتألم ركب.
(ميحزربااػةمو ػوألمخت ػهلل مرػافم نػ وحافمكرػهللب  ػثملبكػةممو ثميح ػهبميح هللضػثبميألتاػ متػلالةم)انػبي اؿم اػـو

رػػػهللحقبيم ػػػفميحلػػػألوألم ػػػ م”م نػػػابةميحزػػػوألة“ل ػػػهلل ملػػػوؿمقرػػػوؿمأْومتػػػألـمقرػػػؿم رػػػهللألبةم تػػػباةمحوقػػػؼم ظػػػهلل بي م
 فنبي اؿمويحأل  مرتلقةمحدرهللألؿميننب .

مقهلل ألمل هلل م ثمغنةبمالا ميحن ويببمكهللفم ز ا،هللمرقروؿميحزػبلبم ػثملػافم ودهللرز م)  بد (ميحزربااةبمقهلل صة،مففا
م مب ػػا ميح كدػػيميحناهللنػػثا حصلبكػػةبمفنػػ هللتاؿم  اػػةبمتهللبضػػ مر ػػألاةكبمرلنػػيم ػػهللم قصػػ ميحدقباػػبمتػػفم تػػهللألبمأفا

ميحلبكػػةمي قنػػ  مرزػػألمئحػػؾمفحػػ م زنػػكبافم دزهللبضػػاف.موقػػهللؿم ب ازػػةم ػػثمل ػػهلل مو تػػببموأضػػهللؼميحدقباػػبمأفا
م  اػةمحػـم ميحنػ ويبمي ل ػبمغضػر،هللموتػب متصػ م  اػةمت ػأل هللمتصػـمأفا (مففا  تألبم تبيمرلنيم)انبي اؿم اػـو

ميحدوتػػػػؿمفحػػػػ ميدلػػػػهللؽكملػػػػوؿمتػػػػلقةمحدرػػػػهللألؿميننػػػػب مخػػػػتؿماكػػػػفماخجػػػػجمحقرػػػػوم ـا ؿميقدػػػػبيبميحو ػػػػألميح تػػػػبي.مودػػػػ
ي د هللتهلل مرػافم نػ وحافم ػثميح خػهللربي ميح تػباةموقػهللألةمل ػهلل بمو قػهللمح ػهللمئكبدػ متػلالةم)ينخرػهللب(ميحصر هلل اػةم

  انهللفم)أرباؿ(ميح هللضث.م18يح قبرةم فم  ظ ةملنيميسم ثم
 ميدلهللؽكملػوؿمتػألألمودلهللتػاؿميننػب ميحلصنػجا اافميحػئافمند ػ صهـمتػلقةموأ هللألميحدقبابمأفميحجب افمدوتتمفح

ميح تػػػػباافمجصرػػػػويم ػػػػفمل ػػػػهلل م زصو ػػػػهلل ملػػػػوؿم  ػػػػألاافم درػػػػهللألؿميننػػػػب م ػػػػ مفنػػػػبي اؿ.موأضػػػػهللؼميحدقباػػػػبمأفا
فنػػػبي اصاافمُازدقػػػألمأفميحلبكػػػةمدلد ػػػنمب هللده ػػػهللم ػػػثمقجػػػهللعمغػػػنة.موُقدػػػؿميح  ػػػألاهللفبمو  ػػػهللم ػػػأليبمغوحػػػألافموأوبوفم

متصػ مقجػهللعمغػناةم ػػثمتػهللـم ػهلل وؿبمخػتؿمي بمودػب لمل ػهلل م  ػػئمئحػؾميحلػافمدقػػألاـم2014حزػألويفميحتػػهاو ثا
مدلهللتاؿمتفميلس اف.  أيا

ػػػػهللم ػػػػويج افمفنػػػػبي اصاافمألخػػػػتمغػػػػنةم ميحلبكػػػػةمدلد ػػػػنمأاض، وُازدقػػػػألبمرلنػػػػيميح تػػػػهللألبميئنػػػػبي اصااةم لنػػػػههللبمأفا
 رصبيألده هللبمو  هللمأ بي هللـم  لاندومو  هللـميحناأل.

فنبي اؿمو تبمدلبضهللملتػهللب،يمتصػ مغػنةم  ػئمينػدات مل ػهلل متصػ ميحقجػهللعم ػثمتػهللـممو فميح ألابمرهللحئكبمأفام
ميحلتهللبمضبوبيمح   مل ػهلل بميحدػثمدنػز مم2007 مضألاميحنصجةميحلصنجا ااةبمودنتـمدؿمأرايمأفا  ثمي قتيك
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مفحػػ مدػػأل ابميحألوحػػةميحاهوألااػػةبم ػػفمفألخػػهللؿميننػػصلةمفحػػ مأليخػػؿميحقجػػهللع.موخهللضػػ مل ػػهلل مسػػتثم متص ػػثٍّ ر ػػكؿك
ويمضػػألاميللػػدتؿميحلهلل ػػـم  ػػئمينػػدات ههللمتصػػ ميحقجػػهللعبموقهلل ػػ مرػػصجتؽم لؼميحتػػويبا مرهللد ػػهللهميحألوحػػةملػػبم

ميحزربااةموللبمأ لهللؽم  و اةمدل ميحلألوألبمويحدثمدزدرب هللمفنبي اؿمدهألاأل،يمفندبيدا ا،هلل.
م  
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 شىريت جخىض خروب آلاخرين

 3122\5\2  82عرب  بالل ضاهر
دبواممفنبي اؿم فمختؿمونهلل ؿمفتت ههللبميآلفبمأفم ا ههللمبتألمدلبكهلل مفابي اةم ثمنوباةمُاند ػؼم  هػهللمأفم

متػػهللبوخثم كسػػؼمتصػػ م ويقػػ م  ػػثمفنػػبي اؿبمبأليمتصػػ ميحقتػػؼميئنػػبي اصثملػػب ميحسػػوبةميئابي اػػةبمازػػألامحه ػػـو
تنػػكباافمم7 ختػهللمراػ هـمم16جم ػثمت ػؽمينبيضػثميحنػوباةبم ػهللمأأل مفحػ م قدػؿمقبيرػةمT4يحزػألوي ثمحقهللتػألةمج

 فابي ااف.
وبغػػػػـميحتػػػػ  ميئابي ػػػػثملاػػػػهللؿم ػػػػئهميحلػػػػهللبةبموغاب ػػػػهللم ػػػػفميحه  ػػػػهلل ميحزألوي اػػػػةميئنػػػػبي اصاةم ػػػػثمنػػػػوباةبم ػػػػصفم

تصوفمدو ا ميحدهألاألي مفح مفابيفمتصػ مخصلاػةمو وأل ػهللميحزنػكبيم ػثمنػوباة.مو ػئيميح ن وحافميئنبي اصاافماوي
يحو ػػوألميحزنػػكبيبمرلنػػيميئنػػبي اصاافبملما ػػ ؿمقػػوي مو ند ػػهللبافمفاػػبي اافم قػػجبمويب  ػػهللم اصا ػػاهلل مج ػػازاةجم

 وقوي ملنيميسميحصر هلل ث.
 اػهلل وبمحػأل مي ددهلللػ مي د ػهللعملكو دػ بموألألثم ػئهميحدهألاػألي بمأجصقهػهللمب ػا ميحلكو ػةميئنػبي اصاةبمر اػهلل افم د

أ ػػ مينلػػألبموقػػهللؿم اهػػهللمجف  ػػهللم تػػ  وفمتصػػ متػػألميحزػػألويفميئابي ػػثمضػػأل هللمو ػػوم ػػثم هػػألهملدػػ محػػومكػػهللفم ػػئيم
ا جويمتص متبيعموتهلل تمأ ضؿم فم  تج.موويضأم ػفم ػئيميحدتػباأمأفم د اػهلل وماهػألألمر ويتػصةميحلػهللبي م

 ههللم ويق ملنيميسبمرئبازةميحو وألميحزنكبيميئابي ث. ثمنوباةبمنوي مضألمفابيفمأوم ويق مأخب بمرا 
واقوؿميئنبي اصاوفمففميحو وألميحزنػكبيميئابي ػثبمأيمقػوي مفابي اػةموخهللتػةمقػوي م اصػؽميحقػأل ميحدػهللر محلػب م
يحسوبةميئابي اةبم ثمنوباةمحا مكرابيبموحكفميحدخوؼميئنبي اصثم وم فمناهللألةم ػئيميحو ػوألموأاضػهللم ػفمي د ػهللبم

بي اػػةموقػػوي م ويحاػػةمئاػػبيفبم سػػؿملػػنيميسمويح صا ػػاهلل مجيح ػػازاةجبم ػػثمنػػوباةموختوتػػهللم ػػثم ويقػػ مقػػوي مفا
قبارػػةم ػػػفميح ػػػولفميحنػػػوبيميح لدػػؿبموأفموضػػػزهللمكهػػػئيبمرلنػػػيميح دلػػألسافمويح لصصػػػافميئنػػػبي اصاافبمنانػػػهؿم

 ضبيمفنبي اؿمرتويبا م فمنوباة.
م ا مفابيفميحت  متص ميندهأل يؼميحجابيفميحلبرثمويحتويبا ميئنػبي اصاةمح ويقزهػهللم ػثمو ثميحوق ميحئيمدصدـن

نػػػػوباةبم ػػػػصفمفنػػػػبي اؿمدنػػػػدزالمتػػػػفم ػػػػئيميحتػػػػ  مرػػػػهللحدبوا محدهألاػػػػألي مفابي اػػػػةم نتو ػػػػةبمحػػػػـمدتػػػػألبمتػػػػفم
يئاػػػبي اافبمويب  ػػػهللمتػػػفميح ػػػاشميئنػػػبي اصثبميح زػػػبوؼمرنػػػ زد ميحألوحاػػػةميحنػػػا ةمرأ ػػػ مأكسػػػبم ػػػاشمتػػػألوي ثم ػػػثم

 ػػػثمظػػػؿم ػػػئيميحدػػػبوا مويحدهألاػػػألميئنػػػبي اصثمأفمفنػػػبي اؿمدضػػػ م  ػػػهللميحئبازػػػةبميحزػػػهللحـ.موحػػػئحؾبمحػػػا م نػػػدرزأليم
 جمأـمحـمدبأل.T4يحػجأحارثجبمحصضبرةميح قرصةبمنوي مبأل مفابيفمتص مقتؼمج
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حكػػفمرهللئ كػػهللفميحب ػػػهللفمتصػػ مأفمفاػػبيفمحػػػفمدػػبألبمتصػػ مينقػػػؿمحػػا مرهللح ػػكؿميحػػػئيماتػػل ميحنػػا هللباوميئنػػػبي اصثم
متػػهللبوخثم  بمأيمر ػػفم  ػػـو كسػػؼمتصػػ مقويتػػألمتنػػكباةم ػػثمفنػػبي اؿ.مودػػبوا م ػػئيميحنػػا هللباوم ػػفميح نتػػـو

 هلل يمفنبي اؿماهػألؼمفحػ مدلقاػؽمتػألةمأ ػوببمرا هػهللم ػهللمدتػل ميحػألوي بمين  اػةم ػثمدػؿمأراػيمرػػجتاهلل ةميحػبألعج.م
مويندرزهللألمبألمفابي ثمحا مرهللحدقألابميحخاهللحثبمفئمأ ههللمحـمدبألمتص م   هلل مفنبي اصاةمنهللرقةبمك هللمأفمفابيفمحـمدػبألب
تصػػ منػػراؿميح سػػهللؿبمتصػػ ميغداػػهللؿمتص هلل هػػهللميح ػػوواافم ػػثمقصػػيمجهػػبيفبمو ػػثمت صاػػهلل ميغداػػهللؿمددلػػهللخبمفنػػبي اؿم

 رههلل.
لماو ألم رببمحزألـمبألمفابيفمتص ميلتدألي ي ميئنبي اصاةمنو مفألبيكههللمأفمبأليمكهئيملماتيم ثم تػصلدههلل.م

نػػبي اؿملمدخلػػثمرصج ادهػػهللمرػػأفمأيمبألمتصػػ متػػألوي ادههللمنػػاقهللرؿمرزػػأل ويفمأ ػػأل.محكػػفم ػػثميح قهللرػػؿبملمارػػألومأفمويب
فاػػبيفمنػػدد هللنؿمتػػفمجك ون ػػهللجبمورا هػػهللمو وأل ػػهللميحزنػػكبيمول ػػألم اصا ػػاهلل م ويحاػػةمحهػػهللم ػػثمنػػوباةبمأومينػػد  هللؼم
دجػوابمرب هلل  هػهللميح ػػوويم ػثملػهللؿمقػػببميحػب ا مين ابكػثبمألو هللحػػألمدبي ػيبميل نػلهلليم ػػفميلدلػهللؽميح ػػووي.مولم

ك ون ػهللجم ػثمنػوباةمختوتػهللبملدػ محػومكػهللفميحػس فمينػد بيبمدصقػثمضػبرهلل م ؾم ثمأفمفابيفمحفمدد ػهللنؿمتػفمج
 تنكباةمفنبي اصاة.

كئحؾملمارألومأفمس ةملػتم ػثمين ػؽمحهػئيميحوضػ .مويحصقػهلل ميح بدقػيمرػافم د اػهلل ومويحػب ا ميحبونػثبم تألا اػبم
هلل يدثم ػػػ مرػػػودافبمرزػػػألمغػػػألبمنػػػا هللقشميحد نػػػاؽميحزنػػػكبيم ػػػثمنػػػوباة.موقػػػهللؿم د اػػػهلل ومتػػػبيلةبمأ ػػػ بمففمجحقػػػ

يحب ا ميحبونثمدل ؿمألي  هللمأ  اةمرهللح نرةمن ػفمفنػبي اؿموحصد نػاؽميحزنػكبيميح ػهللبيمرػافميح ػاشميئنػبي اصثم
ويح اشميحبونث.مفنبي اؿمدلهلل ظمتص ملباةمت ؿمكهلل صةمرلاػةميحػأل هللعمتػفم لنػههلل.م  اػ محقهلل يد ػهللم ه ػةموحكػفم

صػػػ مضػػػو ميح هػػػوألميئابي اػػػةميح دنياػػػألةميحصقػػػهلل ميحػػػئيمنػػػازقألم ػػػئيميننػػػروعمال ػػػؿم ػػػثمجاهللدػػػ مأ  اػػػةمخهللتػػػةمت
حصد وضػػ متنػػػكباهللم ػػثمنػػػوباةمضػػألمفنػػػبي اؿج.مويحلػػػهللبي ميئنػػبي اصاةم ػػػثمنػػوباةم ػػػب مخػػتؿميحنػػػ دافمو ااػػػؼم

 يح هللضادافمدل مين ظهللبمويحبيأليبي ميحبوناة.
يحػونابموبغـميلألتهلل مأفميحو ػوألميحبونػثمويئابي ػثم ػثمنػوباةم ػهلل مرجصػيم ػفميح ظػهللـميحنػوبيبمفلمأفمدهألاػألم

بمرػػػأفمفنػػػبي اؿمنػػػدقدؿمب ػػػا ميح ظػػػهللـبمر ػػػهللبميننػػػألبمفئيمرقاػػػ مفاػػػبيفم ػػػثم يئنػػػبي اصثماو ػػػهللؿم ػػػجهللا اد بميحاػػػـو
نوباةبم ا مرزلميحظصـمحهئيميحب ؿبمن  ملما صؾميحقػألبةبملم ػومولم ظهلل ػ بمتصػ مفخػبيممفاػبيفبمو ػفميح هػةم

 ا ك  ميحأل هللعمتفمنوباةمأ هللـميحزألويفميئنبي اصث.ينخب بم ص  مفئيمأبيألمرقهلل ميحو وألميئابي ثبمحل هللاد بملم
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ختتػػػةميحقػػػوؿمففمفاػػػبيفمحػػػفمدخػػػبمم ػػػفمنػػػوباةبمنفميحهػػػألؼميح بكػػػنيمحو وأل ػػػهللميحزنػػػكبيم  ػػػهللؾم ػػػومل هللاػػػةم
مضػألمفاػبيفمو   ػ دههللميح وواػةبمو قػؿميحلػبيمفحػ منػوباةبمحانػد بم جهبيفبم ثملػهللؿمقػبب مفنػبي اؿم ػفم  ػـو

ودل ػػػؿمأترػػػهلل ملػػػبويميآلخػػػبافبمرػػػنتـمو ػػػوألمج ػػػ ي بةجموجيحػػػأل هللعمتػػػفمم ناػػػؼميحػػػأل هلل م ػػػثمينبيضػػػثميحنػػػوباة
م صنجا ثج..

م

 جم بدمد هللا


