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:ةجابيدلا
عاونأنمضتتلمعةّطخو،عيرشتلانماعونّيسردملاجاهنملانوكنماقالطنا

ةّيميلعتلاّةيلمعلاميظنتىيغتتو،اهملعتةطشنأوقرطوةّيميلعتلاّداوملاوتاربخلا
هتيعجرموروتسدلاحورنعاريبعتهنوكلارابتعاو،ةدوشنملااهيمارموحناههيجوتو
ىلإاهتمجرتو،اهقيقحتىخوتتّةيوبرتتاياغوفادهأيفاهترولبمتييتلاةيعمتجملا
تاجاحوبلاطمقفوو،نيعمنمزيف،نيملعتملاىدلفقاوموتاراهموفراعم
ةيعمجلانإف؛رخآلنيحنمهريوطتوهتعجارمبلطتيامم،ةددجتموةريغتمةيعمتجم
ةيوبرتلاجهانملاريوطتوةعجارمةيلمعربتعتةيمالسإلاةيبرتلاةذتاسألةيبرغملا

:اهنمتاريغتمةدعاهمكحت،ةصاخةيمالسإلاةيبرتلاةدامجهانمو،ةماع
يتلاةيفاقثويسوسلاتاريغتللارابتعا،ةيكرحلابةمستملاجهانملاهذهةعيبط

تائفللةيئامنلاتايصوصخلاعراستو،ةهجنمنيوكتلاوةيبرتلاةموظنماهفرعت
؛ةيناثةهجنمةفدهتسملا
؛ايتاسسؤمهريطأتوينيدلالقحلاريبدتوميظنت
ميقلاىلعةيبرتلالخدمنمفرطتلاوولغلاراشتنانمدحلاىلإةيمارلاةسايسلا.

انتموظنمليقيقححالصإلجأنمةوطخلكةيمهأبنمؤتذإةيعمجلاو
،لالقتسالارجفذنمنيرويغلافرطنمتلذبيتلاتادوهجملانمثتاهنإف،ةيوبرتلا

ةطحماهرخآناك،ةديدعتاطحمربعو،هجماربوهجهانمةعجارموميلعتلاحالصإل
نمهالتامو،تاماعدوجماربوقئاثونمهنعجتنامو،نيوكتلاوةيبرتللينطولاقاثيملا
حالصإبةقلعتملاةيكلملاتاهيجوتلانمثتامك.حالصإللديدجسفنءاطعإتالواحم
ةبسانمبكلملاةلالجباطخيفدروامةصاخ،امهتيلومشيفيوبرتلاوينيدلانيلقحلا
يفقلعتيالرمألا...":نأهتلالجىريثيح2012تشغ20بعشلاوكلملاةروثىركذ

بولطملاامنإو٬ىرخأفذحوأداومةفاضإوأ٬جماربلارييغتبدوشنملاحالصإلاقايس
لمعىلعةديدجتالالدءافضإبكلذو.هفادهأونيوكتلاقسنسمييذلارييغتلاوه
قطنملادمتعيءاضفنمةسردملاليوحتنعالضف٬ةليبنلاهتلاسربهمايقلسردملا
سحلالقصىخوتيقطنمىلإ٬فراعملاةمكارموةركاذلانحشىلعاساسأمئاقلا
."...لصاوتلاوةفرعملاعمتجميفطارخنالل٬ءاكذلاليعفتو٬يدقنلا

امم،نييحتلاورييغتلاوريوطتللةداملاجماربعاضخإيرورضلانمناكاذإو
نميتأينأنكميالرييغتلاوليدعتلااذهنإف؛اهنمنيفدهتسمللةبسنلاباهانعماهيطعي
بلطتيرمألالب،ةيلقألابلاطمءاروقايسنالاوأ،ةيصخشلاتاعابطنالاهيلمتوأ،غارف
يتلابناوجلاىلعفوقوللةيعوضومةيجهنمتاودأبو،جهانمللتاميوقتءارجإ



طورشوفورظلعلو.بولطملالكشلابعقيملاذهنأالإ،ليدعتوأرييغتىلإجاتحت
ىوتسمىلعاهتالاكشإواهتاهاركإبتقلأةيمالسإلاةيبرتلاةداملعجارملاجاهنملاةغايص

سيردتيفكابتراوكابرإىلإىدأامم؛يناديملااهليزنتوةيسردملابتكلاربعاهفيرصت
،هاوتحموهتفسلفةشقانملجاهنملايفلمأتةظحلفقتةيعمجلالعجيذلارمألا،ةداملا
ريوطتلادشنتو،حالصإلانماءزجةيعمجلارابتعاب،هريوطتفدهبهميوقتيفماهسإلاو
.ديوجتلاو

ةيمالسإلاةيبرتلاجاهنمةعجارمعوضوميفاهكارشإمدعواهئاصقإمغرو
تاطلسموقت":ىلعصنيذلانيوكتلاوةيبرتللينطولاقاثيملايفدرواملافالخ
عمنواعتورواشتوقيسنتبجهانملاوجماربلاةعجارمةيلمعميظنتبنيوكتلاوةيبرتلا
ةذتاسأريطأتيفتطرخنادقف"نييعامتجالاونييداصتقالاونييوبرتلاءاكرشلالك
جاهنملاعضولاهعورفعيمجتلسارو،ةكلمملاتاهجعيمجيفةيمالسإلاةيبرتلا
نمهمزلتستاموةيخيراتلاةلحرملاةيمهأباهنمايعو،اهتطشنأتايولوأنمضعجارملا
ةيلحمتاودنميظنتو؛ةذتاسألاةداسلاعمةيلصاوتتاءاقلدقعمتثيح؛رذحوةظقي
كرتشملامامتهالاتاذثحبقرفوزكارمعمةكارشبةيساردامايأوةينطووةيوهجو
ىلعمهزيفحتو،تادجتسملايفةذتاسألاريطأتفدهبةيلحملاةيملعلاسلاجملاو
.عجارملاعورشملايفيباجيإلاطارخنالا

عجارملاجاهنملادقنيفاوعرستيملاهورطؤموةداملاةذتاسأناكاذإو
،ايناديماهليزنتواهفيرصتةيفيكمهفنيلواحم،ةيسردملابتكلاوجماربلابمهلاغشنال
يفتلجتجاهنمللماعلاروصتلايفتالالتخاىلعةيناديملاةسرامملادعباوفقومهنإف
يسردملافيلأتلاةعيبطعمةفسلفلاهذهماجسناىدمو،ةهجنمهتفسلفيفضومغ
لاغتشالاىلعاذكوةيسردملابتكلاجاتنإةدوجىلعابلسرثأامم،ةيناثةهجنم
تاظحالملانمةعومجمزرفأيذلائشلا،جاهنملاتايضتقمليزنتويفصلا
:اهنم،ةيعوضوملا

ىلعصنتيتلانيوكتلاوةيبرتللينطولاقاثيملاتازكترمضعبلجاهنملازواجت
سيردتلا

دعاسيالو،ةيساردلاداوملارئاسنيبازاشنهلعجامم؛تاءوزجملاوتادحولاب
؛ةيناضرعلاتايافكلاباستكاىلعملعتملا

؛قباسلاجاهنملاتافوذحمليوبرتلاريربتلامدع
؛بتكلاجاتنإوجاهنملاةغايصتعبطيتلاةيرسلاولاجعتسالاةيفرظ
؛اهتيسيردتوةداملااهتفرعيتلاتامكارتلاوتابستكملانمريثكنعهعجارت
؛يقيقحلاسفانتلاوشاقنلاوكراشتلللاجملاحتفمدع



ةقداصملاوبتكلاجاتنإلوحراطإلاتالمحتلارتفدتاءارجإبمازتلالامدع
؛اهيلع

ةيعجرملاقئاثولانمةعومجملهراضحتسامدع
هرابتعابعجارملاجاهنملانماهتاحارتقاواهتاظحالميفةيعمجلاتقلطناكلذل

يفةرازولاهجوتعمتلعافتو،لصألااذهنععرفالإةيسردملابتكلاامولصألا
نعداعتبالاتأتراو،بيرجتلاروطيفقئاثونمهبطبترااموعجارملاجاهنملارابتعا
رابخإلابتلغشناثيحةميقماكحأرادصإيفعرستلاو،ةيصخشلاتاعابطنالا
عفرلاىلعلمعلاو،ةداملابمامتهالااهسفنىلعةذخآ...ريطأتلاونيوكتلاوسيسحتلاو
اهلئاسووةيجوغاديبلااهقرطواهجهانمريوطتو،اهميوقتواهسيردتىوتسمنم
اهفقاومعماماجسنا،ةيوبرتلا-ةيميلعتلاةموظنملايفاهتناكمزيزعتةيغب،ةيميلعتلا
ةداملو،ةماعةيميلعتلاةموظنمللةيوبرتلاتاحالصإلاةهجاويفامئادتناكيتلا
.ةصاخةفصبتاهاركإنمهشيعتاموةيمالسإلاةيبرتلا

تاسسؤملاضعبنممعدبوةعضاوتملااهتاناكمإبوتقلطناددصلااذهيفو
فلتخمربعةداملاةذتاسأةدئافلةيريطأتلاتاءاقللانمةعومجمميظنتيفةيمسرلا
،هلخادموهتفسلفوهتاياغوهتاقايسيفعجارملاجاهنملاةفسلفحرشل،ينطولابارتلا
نابعش15/16/17:مايأةيمالسإلاةيبرتلاةذتاسأورطألينطولاىقتلملابتمتتخا

عيمجتل،)1مقرقحلملارظنا(ةكبيرخةنيدمب2017يام12/13/14لقفاوملا/1438
ةردابمنعربعتةركذمةغايصفدهب،اهتشقانمواهليلحتو،تاحارتقالاوتاظحالملا
تامكارتلاوتابستكملانمةعومجمراضحتساب،عجارملاجاهنملاريوطتيفةيعمجلا
:اهنم

ةيبرتلاجهانمةعجارموينيدلالقحلاحالصإصوصخبةيكلملاتاهيجوتلا
ةينيدلا

2011يبرغملايبرغملاروتسدلا

نيوكتلاوةيبرتللينطولاقاثيملا
2030-2015ةيجيتارتسالاةيؤرلا

ةيمالسإلاةيبرتلاسيردتبةصاخلاةيوبرتلاتاهيجوتلاوجماربلا
تاناحتمالاوةساردلاميظنتوةيساردلاجهانملابةقلعتملاتاركذملاوميسارملا
ةيصصختلاةيوبرتلاتاركذملا
ةيسردملابتكلاجاتنإوفيلأتبةصاخلاتالمحتلارتافد
ريوطتوحالصإنأشباهتاحرتقمواهتاظحالمةيعمجلامدقتةركذملاهذهيفو

:ةيتآلارواحملالالخنمعجارملاجاهنملا



:ةماعتاظحالم.الوأ
:يباجيإلكشبنمثن

ةياهنىلإيئادتبالاكلسلانمةيساردلاتايوتسملاعيمجلعجارملاجاهنملاءانب
:ةيلاتلاةسيئرلالخادملاقفو،يليهأتلايوناثلاكلسلا

انميهمميركلانآرقلارابتعاو."ةمكحلا"و،"طسقلا"و،"ةباجتسالا"و،"ءادتقالا"و،"ةيكزتلا"
؛جاهنملااذهلدمحيامماذهو،لخادملالكلارطؤمو

؛ماركلاةباحصلاريسو،ةرطعلاةيوبنلاةريسلابلاصولاديدجلاجاهنملاةداعإ
؛تايافكلاايجوغاديبىلعزيكرتلاةيرارمتسا
سردللناتيوبرتناتصح(يدادعإلاكلسلابصاخلاينمزلافالغلانمعيسوتلا

؛)دحاولا
.يدادعإلاكلسلايفةجمربملاسوردلاددعنمهصيلقت
.اهلةمظانلاميقلاوةيزكرملاةميقلاةرملوألهديدحتوميقلاىلعهديكأت
:ةيتآلاةماعلاتاظحالملالجسنعجارملاجاهنملاريوطتيفةبغرو؛اذه

؛)ةقفرمةيحيضوتةيوبرتقئاثوبايغ(جاهنملليوبرتلاروصتلاضومغ
ةياغلا–لخدملا(جاهنملايفةدمتعملاميهافمللةيحلطصملاتاديدحتلابايغ

؛ضومغولخادتنمهحرطتامو)...ةميقلا-دصقملا–
قاثيملاتازكترمبوقيقدلكشبميهافملانيبةيقئالعلاتاديدحتلابايغ

ايوبرتةداملاىوتسمىلعةيوبرتتايبدأنممكارتامونيوكتلاوةيبرتللينطولا
؛ايجوغاديبو

-لئاسولا(يوبرتلاجاهنملاتانوكملهئافيتسامدعوعجارملاجاهنملاروصق
؛)...ةيجوغاديبلاتابراقملا-ميوقتلا

يسردملاباتكلاجاتنإةرورضىلعصنتيتلاتالمحتلارتافدبمازتلالامدع
؛ذاتسألاليلدوذيملتلاباتكهيقشيف

تايضتقملامارتحايسردملافيلأتلايفيقيقحلاسفانتلللاجملاحتفمدع
؛تالمحتلارتفد

كلاسملا(يليهأتلايوناثلاميلعتلاىوتسمىلعكلاسملاةيصوصخةاعارممدع
ةيناسنإلامولعلاوبادآلايكلسمو–)ةدحاولاةصحلاتاذ(ةينهملاوةينقتلاوةينفلا
ددعواهتاصصختفالتخاىلعكلاسمللجمانربلاسفنسرديثيحب؛)ناتصح)

ةيداهشإلاتاناحتمالايفصخأةفصبوميوقتلاتاهاركإراضحتساعمةصاخاهصصح
؛ةينهملاكلاسمللةبسنلابةينطولاو،كلاسملاوبعشلافلتخملةيوهجلا



يفاهرودواهتيمهأمغرةطشنألاوتاقيبطتلاصصحنعظوحلملاعجارتلا
.ةداملاةيسيردتىلعةيلعافلاءاكذإوميقلانمةعومجمخيسرت

ةيليصفتتاحارتقاوتاظحالم:ايناث
،هريوطتيفةبغرو)2016وينويراطإلاةقيثولا(جاهنملارصانعلقيقدعبتتدعب

:يليامكتاليلعتلاوتاحارتقالاضعببةقفرمتاظحالممدقن
:جاهنملاةفسلفىوتسمىلع-1

ليلعتلاوهيجوتلاتاحرتقملاتاظحالملاجاهنملا

نمالدبةينيدلاةيبرتلامسادورو)2ص(ميدقتلا-1
.نيعضوميفةيمالسإلاةيبرتلا

ةيبرتلا"مساىلعصيصنتلا
"ةيمالسإلا

ةيعجرملاقئاثولاعماماجسنا
)....ينطولاقاثيملا–روتسدلا)

ةيفيظولاسسألا-2
ةيبرتلاجاهنمل
)6ص(ةيمالسإلا

يجيردتلاليزنتلامرتحيمل
لومشلايأدبممارتحا(جاهنملل

)امهيلعصوصنملاءاقترالاو

تاونسربعليزنتلايفجردتلا
نمءادتباةثالثلاكالسألا
كلسلكنمىلوألاةنسلا

ةرطؤملاةماعلائدابملاةاعارم
.اهليزنتوةيوبرتلاجهانملاحالصإل

ةيبرتلافيرعت-3
)7ص(ةيمالسإلا

تارقفلانيبماجسنالابايغ-
ةياغلا(رصنعلااذهبةقلعتملا

)الاثم
لباقوهجوألامحماعفيرعتلا-
تاليوأتلل

تارقفلاعضوبفيرعتلاقيقدت
.ةبسانملااهنكامأيف
ةيبرتلا":حرتقملافيرعتلا
ُّمتهتةيساردةدام:ةيمالسإلا
ميهافملانمَمّلعتملانيكمتب
فراعملاو،نيدللةيساسألا
،ةيرورضلاةيعرشلا
ةهَّجوُملاميقلاىلعزاكترالاب
امبكلذو،كولسلاوركفلل
يلقعلاهدادعتسابساني
،يعامتجاقايسيف،يسفنلاو
."يملاعويلحم

مهفلاليهستوةغايصلانيسحت
.روصتلاو
)2مقرقحلملارظنا)

ةيبرتلادصاقم-4
)7ص(ةيمالسإلا

عمرصنعلاناونعماجسنامدع
هنومضم

ةيبرتلاةدامجاهنمدصاقم
ةيمالسإلا

قبسدقةياغلانوكلوماجسنالاقيقحت
.اهليصفت

يدوجولا"يحلطصمنيبلخادت
"ينوكلاو

وأيملاعلابينوكلاضيوعت
.يناسنإلا

.نوكلاوهةغللايفدوجولانوكل
دصقملافيرعتنومضمعماماجسناو
"ينوكلا"

ميقلانمةميقك"طسقلا"جاردإ
.يقوقحلادصقمللةيساسألا

نمالدبلدعلاةميقحارتقا
طسقلا

لخدملانيبلصاحلاسبللاعفر
)طسقلا(ةميقلاو

ةيزكرملاةميقلا-5
ةمظانلاميقلاو

دصاقملارارغىلعاهفيرعتمتيمل
لخادملاو
اهرايتخاريياعمحضويمل

ديدحتواهفيرعتةرورض
)3مقرقحلملارظنا)اهرايتخايفةدمتعملاريياعملا

ةيسيئرلالخادملا-6
)8ص(جاهنملاءانبل

لخدمنعلقتسملكشبهدارفإ.ةيكزتلالخدميفنآرقلاجاردإ
ةيكزتلا

لخادملالكلارطؤمهرابتعا
)4قحلملارظنا)

ةيملعلاتارربملاميدقتمدع-
تادحولاضيوعتلةيجوغاديبلاو
.لخادملاب

يملعلاريربتلاميدقتةرورض-
ةبراقمدامتعاليجوغاديبلاو
لخادملابسيردتلا

مهفلاليهستوةغايصلانيسحت-
.ميلسلاليزنتلاو،روصتلاو
بناوجيفةيلومشلارصنعةاعارم-



ملعتملاةيصخش لكفيرعتقيقدتةرورض-
هتياغطبضولخدم
ةيمنتولقعلارودزاربإ-
لخادملالالخنمريكفتلا

لخادملافيراعتحوضومدع-
اهزيكرتواهنيماضمبارطضاو
دسجلاوسفنلاريهطتىلع

ةيساسألاتاراهملا-7
10ص

تاراهملانيبحضاولاطلخلا
.فادهألاو

يفقيقدتلاةرورض-
نمةفدهتسملاتاراهملا
:بكلذجاهنملا
6و5:مقرتاراهملافذح-
.11مقرةراهملاليدعت

قيقدتو،ةراهملاوفدهلانيبزييمتلا
.يوبرتلاحلطصملا

جاهنملاتادرفم-8

ينمزلافالغلاةمءالممدع
بعشللةبسنلاب،جاهنملاتادرفمل
ةنسلا"ةينهملاوةيملعلاوةينقتلا
"ايرولاكبةيناثلا

ةدئافلةيوبرتةصحةفاضإ
ةدحاولاةصحلاتاذكلاسملا
امبجمانربلاتادرفمفييكتوأ
.ينمزلافالغلاقفاوي

نيوانعلاضعبقيقدتمدع
ضعبلبسانمريغبيترت

.سوردلا
ةئفللسوردلاضعبةبسانممدع
.جاهنملاةفسلفلوةملعتملا

تادرفميفرظنلاةداعإ
نمزلاثيحنمجاهنملا
ةبسانملاو

:ةيساردلاجماربلاتادرفمىوتسمىلع–2

)4:مقرقحلملارظنأ(ميركلانآرقللةبسنلاب:1\2

لكلارطؤموانميهمهرابتعابلقتسملخدمبهدارفإةرورضىلعديكأتلا
.لخادملا

ةئفلاىلعاهعضاومةبوعصلارظنيدادعإلاكلسلاروسضعبيفرظنلاةداعإ
ةبسنلابقةروس"ةيناثةهجنملخادملاةيقبلاهتمدخمدعو،ةهجنمةفدهتسملا
"يدادعإةيناثلاةنسللةبسنلابمجنلاةروسو،يدادعإلىلوأةنسلل

)5مقرقحلملارظنا(لخادمللةبسنلاب:2\2

ليلعتلابيترتةداعإفذحليدعتسردلاناونعلخدملاىوتسملا/كلسلا

يدادعإىلوألا

ةيكزتلا

ةيادهلاوةفرعملانيبركفتلاورظنلا
P

يئاقترالايدومعلابيترتلاةاعارم
لخادملايقابعميقفألاماجسنالاو

ةدسافلادئاقعلاوةحيحصلاةديقعلا
ناميإلاناكرأ

ءادتقالا

يفملسوهيلعهللاىلصلوسرلاركفت
هتثعبوءارحراغ

P

P

ىرخأجمدونيوانعلصفمت
يئاقترالايدومعلابيترتلاةاعارمل
لخادملايقابعميقفألاماجسنالاو
ةيميتسبإلااهصئاصخو

ملسوهيلعهللاىلصلوسرلاتابث
فلآتلامقرألاراد،ةيرسلاةوعدلا
رواشتلاو

نيقباسلاربصوةيرهجلاةوعدلا



ةمكحلا
ثيدحلااذهضوعي/هيقفلالكهيقفلا

وأ)...ىمالسلكثيدح("ب
")...نارقلاملعتنممكريخثيدح)

P

هتبسانممدعوادنسثيدحلافعض
نيملعتملاىوتسمل
امهتحصلنيثيدحلادحأحارتقاو
ةدحولاعميلخادلاامهماجسناو
ةيسيردتلا

ةيناثلاةنسلا

باسحلاوثعبلاةيكزتلا
هعاونأوهفيرعتيحولا:لدب

Pيئاقترالايدومعلابيترتلاةاعارم
لخادملايقابعميقفألاماجسنالاو

مالسإلابزازتعالا:هللاقحطسقلا
Pهرئاعشوهللادودحميظعت:لدب

يدومعلابيترتلاةاعارم
يئاقترالا
لخادملايقابعميقفألاماجسنالاو

ةمكحلا
كظفحيهللاظفحا:ثيدح
Pتاملكينعذخأينم:ثيدحلدب

نوكلو،قباسلاثيدحلافعضل
رثكأوحصأحرتقملاثيدحلا
.لخادملاتادرفمعماماجسنا
يئاقترالايدومعلابيترتلاةاعارم
لخادملايقابعميقفألاماجسنالاو

ءادتقالا
:ملسوهيلعهللاىلصلوسرلاقيدصت
هللايضرةجيدخوقيدصلاركبوبأ

امهنع
P

اهنعهللايضرةجيدخةفاضإ
لاجرلانمءادتقالاجذامنعيونتل
)عونلاةبراقم(ءاسنلاو

.شيوشتللاعنموراصتخاللPماكحألاوفيرعتلا:ةاكزلاةباجتسالاةثلاثلاةنسلا Pفئاظولاوتاياغلا:ةاكزلا

كرتشمعذج

ةيكزتلا
)ةديقعلا)

Pهتلدأوديحوتلا

يئاقترالايدومعلابيترتلاةاعارم
لخادملايقابعميقفألاماجسنالاو

ةدلاخلاةزجعملانآرقلا
Pقلطملاهللاملع:لدب

نوكلو،قباسلاسردلاةبوعصل
عماماجسنارثكأحرتقملاسردلا
لخدميفنآرقلانمدصقملا
.ةيكزتلا

باطخلانبارمع:يسأتلاجذامنءادتقالا
Pامهنعهللايضرةشئاعو

اهنعهللايضرةشئاعةفاضإ
لاجرلانمءادتقالاجذامنعيونتل
)عونلاةبراقم(ءاسنلاو

ةباجتسالا

:تالماعملاهقف:سردضيوعت-
مالسإلايفرامثتسالائدابم-

:تالماعملاهقف:ب
دصاقملاوصئاصخلا:ثرإلا-

P

سردلاعملصاحلاراركتللايدافت
ديدجلاسردلاحارتقاو،قباسلا
.لخادملافادهأعماماجسنا

ةيكزتلاكابىلوألا
)ةديقعلا)

ةفسلفلاوناميإلا
Pضرألاةرامعوناميإلا:هيلي

يئاقترالايدومعلابيترتلاةاعارم
لخادملايقابعميقفألاماجسنالاو

ملعلاوناميإلا:ضيوعت
ملعلاليبسركفتلاورظنلا:ب
ناميإلاو

PP

يئاقترالايدومعلابيترتلاةاعارم
.لخادملايقابعميقفألاماجسنالاو

كابةيناثلا

ةيكزتلا
)ةديقعلا)

ملعلاليبسركفتلاورظنلا:ضيوعت
ناميإلاو
يمالسإلاركفلايفلقنلاولقعلا:ب

PP

يئاقترالايدومعلابيترتلاةاعارم
.لخادملايقابعميقفألاماجسنالاو

ءادتقالا
يلع:ملعلاوةوقلايفيسأتللجذامن
هللايضرةملسمأوبلاطيبأنبا

امهنع
P

اهنعهللايضرةملسمأةفاضإ
ءاسنلاولاجرلانمجذومنلاعيونتل
)عونلاةبراقم)

طسقلا
PPPهرئاعشوهللادودحميظعت:هللاقح

يئاقترالايدومعلابيترتلاةاعارم
.لخادملايقابعميقفألاماجسنالاو

:ةئيبلاقح
PPPلامجلابحيليمجهللانإ:ضيوعت

،سفنلاقحبقباسلاثيدحلاقلعتل
ديفأوبسنأحرتقملاثيدحلانوكلو



تافلؤمللةبسنلاب:3\2

ةيوبنلاةريسلانوكمجاردإدعبةصاخ،ايلاحررقملاباتكلايفرظنلاداعي-
؛ةيميلعتلاكالسألالكتاونسيف

وأ،ةيمالسإلاةراضحلاوأ،يمالسإلاركفلايففلؤمبهضيوعتحرتقي-
؛دصاقملا
.اميوقتواسيردتتافلؤملابةصاخلاةركذملارادصإةرورض-

ةيوبرتلاتاهيجوتلاىوتسمىلع–3
،هروصتيفضومغنمهحرطاملارظنو،هتاهيجوتيفرصاقعجارملاجاهنملا

،هتيئورقملةرسيملاةيوبرتلاتاهيجوتلارادصإرمأنإف،هتازكترمتانوكمنيبلخادتو
تاهيجوتلارادصإمزليامك؛الجعتسموايرورضارمأتابايناديمهليزنتىلعةدعاسملاو
.ةيناسنإلامولعلاكلسملةبسنلابتافلؤملاةساردبةصاخلاةيوبرتلا

ةيعجرملارطألاىوتسمىلع–4
عماهماجسنانامضلواهتالالتخايفالتلةيعجرملارطألانييحتةرورض

.ةمدقملاتاحرتقملاوتاظحالملاباذخأ،عجارملاجاهنملاتاليدعت
جمانربلاتادرفملةيعرفلاتالاجملايفةدراولارواحملاةغايصقيقدتةرورض

.نيماضملالودجيف
ايدافت،يسردملافيلأتلايفةيساسأتاهجومةيعجرملارطألارابتعاةرورض

ةدحوملاةيداهشإلاتاناحتمالايفشيوشتيألو،ةفلؤملابتكلانيبنوبلل
نيماضملاىوتسمىلعءاوسةدحاولاةصحلاتاذكلاسملاةيصوصخةاعارم

...تاراهملاوأ

)ةماعتاظحالم(ةيسردملابتكلاىوتسمىلع–5
،ةيسردملابتكلاةدوجيفعجارتنمنيرطؤملاوةذتاسألالجهنعربعاملارظن

جاهنملاعورشمةغايصبةفلكملاةيجوغاديبلاوةيملعلاةنجللةيعمجلانمامارتحاو
يفلوخدللايفالتو،ةيسردملابتكلاىلعةقداصملاوميوقتلانجلوعجارملا
تاراشإلاطاقتلاوتاظحالملاعيمجتاهيفضورفملافيلأتلاقرفتاصاصتخا
...هديوجتوهريوطتلةيرورضلاتاليدعتلالاخدإوجوتنملاةعجارمىلعبابكنالاو

:يتآلاكيهو،ةماعلاتاظحالملاضعبءادبإىلعانهرصتقنساننإف

ةهجوملاميقلابوةئيبلابهقلعتل
.لخادملل

ةليسفلاثيدح:ب



؛فادهألاباهتقالعيفةيعونلاتايافكلاةغايصيفةقدلابايغ
؛هتايوتسمويكيتكاديدلالقنلاطورشضعببايغ
؛نيماضملاايجوغاديبىلإةدوعلكشيامميفرعملامكلاىلعةنهارملا

؛نيملعتملاىوتسمعماهتمءالممدعو،حضاولايميهافملاءانبلافعض
؛ةيوحنلاوةيوغللاءاطخألاةرثكوريباعتلاضعبيفةكاكرلا

بتكلاويعجرملاراطإلايفةدراولانيماضملاضعبنيبماجسنالامدع
؛ةيسردملا

؛ةحرتقملاتايعضولايفةكاكروةيطمنوسوردلليكيتكاديدلاءانبلافعض
؛اهتالاجمرابتعاوسوردللةيعونلافادهألاةغايصيفةقدلامدع
فالغلاريبدتىلعرثؤياممةررقملاةروسللةينآرقلاعطاقملاعيزوتيفلالتخا

؛ةصحللينمزلا
سردلافادهألانايحأاهتمءالممدعوسوردللةرطؤملاصوصنلايففسعتلا

؛ةررقملاةروسلانمقالطنالاىوعدبهاوتحمو
؛نيقلتلابناجةبلغوةيملعتلاةطشنألاعضاوت

؛هعاونأبميوقتلافيظوتيفللخ
.تينرتنألاربعثحبلاتاكرحمنمةاقتسملاةفرعملاىلعدامتعالاةبلغ

:ةيساردلاجهانمللةعجانةعجارملجأنم:اثلاث
تاجايتحاوةيعوضومتاروطتنعةجتانوةيقفاوتةيكراشتةعجارملانوكتنأ

؛تاءالمإلاوطوغضلانعاًديعب،ةيومنتوةيعامتجا
طقندصريو،ةوقلابناوجددحييعوضوميميوقتماظنىلعسسؤتنأ

؛رثعتلا
جهانملاةغايصوةعجارميفهتايعجرمىلإدانتسالابيبرغملاروتسدللراصتنالا

؛ةيمالسإلاةديقعلااهتمدقميفةينيدلاوةينطولاتباوثلاوميقلاىوتسمىلعةصاخ
يفاهيلعقفاوتملاةيجوغاديبلاوةيوبرتلاتازكترملاوئدابملاوميقللءافولا

؛ينطولاقاثيملا
،تايوتحملاو،فادهألا:يساردلاجاهنملارصانعلكبريوطتلاوةعجارملاطابترا

؛ةطبارتموةلخادتمةعبرألارصانعلاهذهف،ميوقتلاقرطو،بيلاسألاو
لكشيفةيمالسإلاةيبرتلالخادموتاءوزجموتادحووداومةلكيهةداعإ

؛ةشيعملاهاياضقوملعتملامامتهازكارملوحةروحمتمةيملعتعيراشم
ميهافملالوحةحلمةلئسأنعةباجإلاىلعةرداقةيساردلاجهانملالعج



ةمولعملانوكتىتح،لصاوتلاتاكبشربعومالعإلايفةراثملاةشيعملااياضقلاو
؛ايتاسسؤمةرطؤم

اهؤانغإوةيتاءوزجملاوةيتادحولاةبرجتلاليبقنمتابستكملاراضحتسا
؛اهريوطتو

تاملعتللةيرورضتسيليتلاةيميهافملافراعملاسيدكتةرهاظبنجت
؛ةقحاللا

.جاهنملاةيئورقمنيسحتفادهتسا
:نييحتلاوةعجارملاقطنممارتحا

يفريستاهتغايصنوكتثيح؛ةيوبرتلاقئاثولاةعومجمنيبماجسنالانامضل
:يتآلاكيلزانتطخ

؛اماتخ
نملاقتنالل٬ةسردملايفةعبتملاقرطلايفو٬انتبراقميفرظنلاةداعإيغبني"

ىلإ٬نيملعتمللفراعملانيقلتىلعارصتقم٬هئادأوسردملاىلعزكترييوبرتقطنم
صرفلاةحاتإو٬ةيتاذلامهتاردقةيمنتو٬نيملعتملاءالؤهلعافتىلعموقيرخآقطنم
دعاوقبعبشتلاو٬تاراهملاباستكانممهنيكمتنعالضف٬راكتبالاوعادبإلايفمهمامأ
نإ....فالتخالاوعونتلامارتحاو٬ةاواسملاوةيرحلاميقبمازتلايف٬نيرخآلاعمشياعتلا

جهانملاةعجارم

ةيسردملابتكلافيلأت

ةرمتسملاةبقارملاوميوقتلاتاركذمنييحت

ةيعجرملارطألانييحت

ةيوبرتلاتاهيجوتلاةقيثوجاتنإ

ذيملتلاباتكذاتسألاليلد



فذحوأداومةفاضإوأ٬جماربلارييغتب٬دوشنملاحالصإلاقايسيف٬نذإقلعتيالرمألا
تالالدءافضإبكلذو.هفادهأونيوكتلاقسنسمييذلارييغتلاوهبولطملاامنإو٬ىرخأ

ءاضفنمةسردملاليوحتنعالضف٬ةليبنلاهتلاسربهمايقلسردملالمعىلعةديدج
ىخوتيقطنمىلإ٬فراعملاةمكارموةركاذلانحشىلعاساسأمئاقلاقطنملادمتعي

اذهيفو.لصاوتلاوةفرعملاعمتجميفطارخنالل٬ءاكذلاليعفتو٬يدقنلاسحلالقص
ضوهنلاةرورضىلعزيكرتلالالخنم٬هاجتالااذهيفلمعللةموكحلاوعدن٬ددصلا
"...ةيمومعلاةسردملاب

.)2012تشغ20بعشلاوكلملاةروثىركذةبسانمبسداسلادمحمكلملاباطخنم)



قحالملا

:1مقرقحلملا

لاجميف2016/2017ةيساردلامسوملالالخةيمالسإلاةيبرتلاةذتاسألةيبرغملاةيعمجلاجمانرب
وينوييفعجارملاجاهنملاصوصخبةداملاةذتاسأريطأت

2016

:2مقرقحلملا

.عجارملاجاهنملالالخنمةيمالسإلاةيبرتلاةدامفيرعتلوحتاظحالم

:3مقرقحلملا

عجارملاجاهنمللةمظانلاميقلا
:4مقرقحلملا

عجارملاجاهنملايفميركلانآرقلاعقوم
:5مقرقحلملا

)بيترتةداعإ\ليدعت\فذح(يساردلاجمانربلاتادرفمبةصاختاحارتقا



1:مقرقحلملا

يف2016/2017ةيساردلامسوملالالخةيمالسإلاةيبرتلاةذتاسألةيبرغملاةيعمجلاجمانرب
2016وينوييفعجارملاجاهنملاصوصخبةداملاةذتاسأريطأتلاجم

ددعلا نوديفتسملا نورطؤملا عوضوملا خيراتلا عرفلا

89
ميلعتلاةذتاسأ
يليهأتلاويدادعإلا

ةيريدمبةيوبرتةشتفمشابأةمطاف.ةد
ةكبيرخبةيعمجلاعرفماعبتاكوةكبيرخ

يفةيمالسإلاةيبرتلاجاهنمةأرجألتاحرتقم
راطإلاوةيوبرتلاتاهيجوتلارودصراظتنا
ةرمتسملاةبقارملاةركذمويعجرملا

28ءاعبرألا
2016ربنتش

ةكبيرخ
)ةكبيرخةرئاد)

97
ميلعتلاةذتاسأ
يليهأتلاويدادعإلا

ةيريدمبةيوبرتةشتفمشابأةمطاف.ةد
ةكبيرخبةيعمجلاعرفماعبتاكوةكبيرخ

يفةيمالسإلاةيبرتلاجاهنمةأرجألتاحرتقم
راطإلاوةيوبرتلاتاهيجوتلارودصراظتنا
ةرمتسملاةبقارملاةركذمويعجرملا

30ةعمجلا
2016ربنتش

ةكبيرخ
)دعجلاييأومزيداو)

60 ميلعتلاةذتاسأ
يليهأتلاويدادعإلا

ةيريدمبيوبرتشتفميمطافلاقراط.ذ
ةواشيش
ةيريدمبيوبرتشتفمينيكسملادمحم.ذ
ةرامسا

ةيمالسإلاةيبرتلاةداملديدجلاجاهنملابيرقت ربوتكأ16
2016

اهابتيأةكوتشا

112
" " " " " " " "

"

ةيريدمبةيوبرتةشتفمشابأةمطاف.ةد
ةكبيرخبةيعمجلاعرفماعبتاكوةكبيرخ
يوبرتدشرميريغصدمصلادبع.ذ
يوبرتدشرميجانىفطصم.ذ
يوبرتدشرمداعسلوبفرشأ.ذ

جاهنملالخادمتادرفمنمميركلانآرقلاعقوم
ايقفأوايدومعةيمالسإلاةيبرتللديدجلا

20سيمخلا
2016ربوتكأ

ةكبيرخ
)دعجلاييأومزيداو)

142
" " " " " " " "

"

ةيريدمبةيوبرتةشتفمشابأةمطاف.ةد
ةكبيرخبةيعمجلاعرفماعبتاكوةكبيرخ
يدومحمداوج.د
ةيوبرتةدشرمفاشخلةنيكس.ةذ
ةيوبرتةدشرمصفحةجيدخ.ةذ

لخادمتادرفمسيردتلةيجوغاديبتاهويرانيس
ايقفأوايدومعةيمالسإلاةيبرتللديدجلاجاهنملا

21ةعمجلا
2016ربوتكأ

ةكبيرخ
)ةكبيرخةرئاد)

122
" " " " " " " "

"

ةيريدمبةيوبرتةشتفمشابأةمطاف.ةد
ةكبيرخبةيعمجلاعرفماعبتاكوةكبيرخ
ةذ(ةكبيرخةيريدمبيوبرتلاثحبلاقيرف
دبع.ذ/يرامعءامسأةذ/فاشخلةنيكس
)داعسلوبفرشأذ/يريغصدمصلا

ةيمالسإلاةيبرتلاةداملديدجلاجاهنملايفةءارق
23دحالا
2016ربوتكا شكارم

160
" " " " " " " "

"

يوهجقسنمةداملاشتفم:خابزلادمحم-
سيئرو،ةرطينقلاالسطابرلاةيميداكأب
ةيعمجلا
رادلاةهجبةداملاشتفم:يسمخلانيدلازع.ذ
تاطسءاضيبلا

:ةيمالسإلاةيبرتلاةدامليساردلاجاهنملا
جاهنملايفةيساسألاطباوضلللخادموتابراقم
ديدجلا

تبسلا
ربوتكأ29

2016 ةجنط

65
" " " " " " " "

"

بتكملاوضعيوبرتشتفمداجولامك.ذ
ةيعمجللينطولا

يوهجقسنميحلصلانامثع

ميلعتلابةيمالسالاةيبرتلاةداملديدجلاجاهنملا
ليزنتلاتايفيكوءانبلالخادم:يوناثلا

30دحالا
2017ربوتكا ناكزنا

21
قيرفءاضعأ
)يوبرتلاثحبلا

ةيريدمبةيوبرتةشتفمشابأةمطاف.ةد
ةكبيرخبةيعمجلاعرفماعبتاكوةكبيرخ

ةيجوغاديبتاهويرانيسدادعا:ةينيوكتةشرو
ةيبرتللديدجلاجاهنملاتادرفمفيرصتل
يليهأتلاكلسلابةيمالسإلا

04ةعمجلا
2016ربنون ةكبيرخ

95
ميلعتلاةذتاسأ
يليهأتلاويدادعإلا

بتكملاوضعيوبرتشتفمداجولامك.ذ
ةيعمجللينطولا
ينبةهجبيوهجلاقسنملاوبريسيناوزغلا.ذ
ةرفينخلالم
ةرفينخةيريدمبيوبرتشتفملواننايفس.ذ
ةيريدمبيوبرتشتفميقاتملاىفطصملا.ذ
حلاصنبهيقفلا
ةيمالسإلاةيبرتلاةدامذاتسأتوخبدمحأ.ذ
افنآءاضيبلارادلاب

تانوكملا:ةيمالسإلاةيبرتلاةدامللدعملاجاهنملا
ليزنتلاتايلآو

13دحالا
2017ربنون حلاصنبهيقفلا

21 قيرفءاضعأ
يوبرتلاثحبلا

ةيريدمبةيوبرتةشتفمشابأةمطاف.ةد
ةكبيرخبةيعمجلاعرفماعبتاكوةكبيرخ

ةيجوغاديبتاهويرانيسدادعا:ةينيوكتةشرو
ةيبرتللديدجلاجاهنملاتادرفمفيرصتل

16ءاعبرألا
2016ربنون

ةكبيرخ



يدادعإلاكلسلابةيمالسإلا

ميلعتلاةذتاسأ
يليهأتلاويدادعإلا

ةيريدمبيوبرتشتفميمطافلاقراط.د
ةواشيش
ةيريدمبيوبرتشتفمينيكسملادمحم.د
ةرامسا

ةيجوغاديبتافصاوم:ديدجلاجاهنملايفميوقتلا
ةيجهنمتايضتقمو

19تبسلا
2017ربنون ريداكأ

201
" " " " " " " "

"

يوهجلازكرملابذاتسأيقداصىفطصم.د
طابرلابنيوكتلاوةيبرتلانهمل
.دسافةيريدمبيوبرتشتفميبورعدمحا.ذ
ركفلايفثحاب-رمحألادمحممالسلادبع
ةيبرتلاو
ةيريدمبةيوبرتةشتفمشابأةمطاف.ةد
ةكبيرخبةيعمجلاعرفماعبتاكوةكبيرخ
يوهجلازكرملابذاتسأ-يويزعدمحأ.د
سانكم-نيوكتلاوةيبرتلانهمل
زكرملابذاتسأ-يرسعلافصنمدمحم.د
طابرلا-نيوكتلاوةيبرتلانهمليوهجلا

ةيمالسإلاةيبرتلاةداملديدجلاجاهنملايفةءارق
27دحالا
2017ربنون طابرلا

59
" " " " " " " "

"

سافةيريدمبيوبرتشتفميبورعدمحا.ذ ءانبلاسساةيمالسالاةيبرتلاةداملديدجلاجاهنملا
ليزنتلاةيفيكو

20دحالا
2017ربنون رونبيديس

115
" " " " " " " "

"

ةدامليوناثلاميلعتلاشتفميبورعدمحا.ذ
سافبةيمالسإلاةيبرتلا
بتكملاوضعيوبرتشتفمداجولامك.ذ
ةيعمجللينطولا
ةيمالسالاةيبرتلاةدامذاتسأيفانحداوج.ذ

سسأ–ةيمالسإلاةيبرتلاةداملديدجلاجاهنملا
ميوقتلاوليزنتلاتايلآوءانبلا

24تبسلا
2016ربنجد ساف

..... ةعاذإللنوعمتسملا
ةينطولا

ةيريدمبةيوبرتةرطؤمشابأةمطاف.ةد
ةكبيرخبةيعمجلاعرفماعبتاكوةكبيرخ

جاومأىلعنيوكتلاوةيبرتلااياضقجمانرب
يسردمةيعمجفقومشقانيةينطولاةعاذإلا
عجارملاةيمالسإلاةيبرتلاجاهنمنمةفسلفلا

30ةعمجلا
2016ربنجد ةكبيرخ

97 ميلعتلاةذتاسأ
يليهأتلاويدادعإلا

ينبةهجبيوهجلاقسنملاوبريسيناوزغلا.ذ
ةرفينخلالم
بتكملاوضعيوبرتشتفمداجولامك.ذ
ةيعمجللينطولا
ةرفينخةيريدمبيوبرتشتفملواننايفس.د
ةيريدمبيوبرتشتفميقاتملاىفطصملا.ذ
حلاصنبهيقفلا
ةيمالسإلاةيبرتلاةدامذاتسأوشيبرمع.د
ةيبرتلاةدامذاتسأيوالبشلافسوي.د
ةيمالسإلا

تاقايسةيمالسالاةيبرتلاةداملديدجلاجاهنملا
ليزنتلاتاهاركاوليدعتلا

31تبسلا
2016ربنجد لاليزأ

80 """""""""

قسنميوبرتشتفميمساقلايلاقبلادلاخذ-
.ةميسحلاوناوطتةجنطةيميداكأبيوهج
ةيريدملابةداملاشتفم:تنمكترمع.ذ
اليصأةجنطةيميلقإلا
جهانملايفريبخةزعاتيادمحا.ذ
كيتكاديدلاو

ةيمالسإلاةيبرتلاةداملديدجلايعجرملاراطإلا

تبسلا
رياني05

2017 ةجنط

..... ةعاذإللنوعمتسملا نامحدنبرباج.ذ جاومأىلعنيوكتلاوةيبرتلااياضق:جمانرب 06ةعمجلا شكارم+ةكبيرخ

182
ميلعتلاةذتاسأ
يليهأتلاويدادعإلا

جهانملايفريبخةزعاتيادمحا.ذ
كيتكاديدلاو
بتكملاوضعيوبرتشتفمداجولامك.ذ

ءانبلاسسأةيمالسإلاةيبرتلاةداملديدجلاجاهنملا
ميوقتلاتايلاوليزنتلاغيصو

12سيمخلا
2017رياني يفسآ

90 """""""""

السةيريدمبيوبرتشتفمشقنعملنسح.ذ
ةرفينخةيريدمبيوبرتشتفملواننايفس.د
ةيريدمبيوبرتشتفميقاتملاىفطصملا.ذ
ةكبيرخ
ينبةهجبيوهجلاقسنموبريسيناوزغلا.ذ
ةرفينخلالم
بتكملاوضعيوبرتشتفمداجولامك.ذ
ةيعمجللينطولا
ةيريدمبةيوبرتةشتفمشابأةمطاف.ةد
ةكبيرخبةيعمجلاعرفماعبتاكوةكبيرخ

:ةينطوةودن
ةيؤرنيبةيمالسالاةيبرتلاةداملديدجلاجاهنملا
ليزنتلاقافآوحالصالا
:ةينيوكتتاشرو
جاهنملاتايضتقمليكيتكاديدلاليزنتلاقئارط
ديدجلا

17ءاثالثلا
2017رياني

ةرفينخ



زكرملابيلاعلاميلعتلاذاتسأريبكوبنسح.د
سانكميوهجلا
شتفمبلاطيلاقبلاديشر.د

21 قيرفءاضعأ ةيريدمبةيوبرتةشتفمشابأةمطاف.ةد ةيبرتلاجاهنمتادرفمفيرصتميوقتلةكبشدادعإ رياني27 ةكبيرخ

60
ميلعتلاةذتاسأ
يليهأتلاويدادعإلا
يليهأتلاو

يوهجقسنم\يوبرتشتفمخابزلادمحمذ-
سيئروةرطينقلاالسطابرلاةيميداكأب
ةيعمجلا
ةيريدمبيوبرتشتفميقاتملاىفطصملا.ذ-
حلاصنبهيقفلا

ةداملديدجلاجاهنملالظيفيوبرتلاميوقتلا
هلةبحاصملاقئاثولاوةيمالسإلاةيبرتلا

رياربف15 ءاضيبلارادلا
)كيسمنب)

25
" " " " " " " "

"

ةيريدمبيوبرتشتفمينيكسملادمحم.د
ةرامسا
ةيعمجلاسيئربئائ:نياسحدمحمذ-
يلاعلاميلعتلاذاتسأ:ديعلبتيانسحلاذ
يفسآيوهجلازكرملاب

ةيبرتلاةداملديدجلاجاهنملالظيفيوبرتلاميوقتلا
ىلعضرعلاسفن"هلةبحاصملاقئاثولاوةيمالسإلا

ءاضيبلارادلاديعص

رياربف17 ءاضيبلارادلا
)ءادفلا)

65
" " " " " " " "

"

ديشرببةيوبرتةشتفم:البتياءامسأ:ةذ
ةيريدمبيوبرترطؤمينيكسملادمحم.د
ةرامسا
ةداملاذاتسأقيفشدارم:ذ
ةداملاذاتسأحياسلانبدمحم:ذ
يلاعلاميلعتلاذاتسأديعلبتيانسحلاد
يفسآيوهجلازكرملاب
يوهجقسنمةداملاشتفم:خابزلادمحم-
سيئرو،ةرطينقلاالسطابرلاةيميداكأب
ةيعمجلا

رياربق18
2017

ءاضيبلارادلا
)ديشرب)

50
" " " " " " " "

"

سافةيميداكأبيوبرترطؤميبورعدمحاذ
سانكم
نوكمذاتسأ:نيدلاوبميركلادبعد
بتكملاوضع:يلاطصقلازيزعدمحمذ
ينطولا
يلاعلاميلعتلاذاتسأ:ديعلبتيانسحلاد

رياربف25
ءاضيبلارادلا

)تاطس)

40 " " " " " " " "

"

يديسةيريدمبيوبرتشتفم:يدوبعلادمحأذ
مساق
بتكملاوضع:يلاطصقلازيزعدمحمذ
ينطولا
يلاعلاميلعتلاذاتسأ:ديعلبتيانسحلاد

رياربف26
2017

ءاضيبلارادلا
)ةيدمحملا)

100
ميلعتلاةذتاسأ
يليهأتلاويدادعإلا

ةواشيشيوبرتشتفميمطافلاقراط.ذ
ةرامسايوبرتشتفمينيكسملادمحم.ذ
يصصختيوهجقسنمريغصوأنسحل.ذ
يفنوكمذاتسأيشيشماةفيلخيالوم.د

اطاط
ريداكأيفشتفميحلوصنامثع.ذ
ايوناثلاذاتسأموزيحميحرلادبع.ذ

:ةيمالسإلاةيبرتلاةداملديدجلاجاهنملايفةءارق
ريوطتلاتايجاحوليزنتلاتاقيعم

سرام05
2017

اهابتياةكوتشا
يوهجطاشن

30
" " " " " " " "

"

ةيريدمبيوبرترطؤميقاتملاىفطصملا.ذ
ةكبيرخ
يلاعلاميلعتلاذاتسأ:ديعلبتيانسحلاد-

ةيبرتلاةداملديدجلاجاهنملالظيفيوبرتلاميوقتلا
ىلعضرعلاسفن"هلةبحاصملاقئاثولاوةيمالسإلا

ءاضيبلارادلاديعص
سرام11

2017
ءاضيبلارادلا
)يصونربلا)

""""""""" ناديزنامحرلادبع:ذ
يوبرترطؤميداقروبلادلاخ.ذ

روصتلانيبةيمالسإلاةيبرتللديدجلاجاهنملا
ةسرامملاو

سرام11
2017

ةدجو



90 """""""""

ةيريدملابةداملاشتفم:تنمكترمع.ذ
اليصأةجنطةيميلقإلا
يوهجقسنمةداملاشتفم:خابزلادمحم.ذ
سيئرو،ةرطينقلاالسطابرلاةيميداكأب
ةيعمجلا
بتكملاوضعيوبرترطؤمداجولامك.ذ
ةيعمجللينطولا

ديدجلاجاهنملالظيفيوبرتلاميوقتلا 18
2017سرام

ةجنط

40 """""""""
ةداملاذاتسأ:يريسعهللادبعرد
يلاعلاميلعتلاذاتسأديعلبتيانسحلاد
يفسآيوهجلازكرملاب

ةداملديدجلاجاهنملالظيفيوبرتلاميوقتلا
هلةبحاصملاقئاثولاوةيمالسإلاةيبرتلا

18
2017سرام

ءاضيبلارادلا
)ةنويدم)

25 """""""""

يوهجقسنم\يوبرتشتفمخابزلادمحمذ-
،ةداملاذاتسأيلاطصقلازيزعدمحمذ
ينطولابتكملاوضعو

يلاعلاميلعتلاذاتسأ:ديعلبتيانسحلا:د
يفسآيوهجلازكرملاب

24
2017سرام

ءاضيبلارادلا
)يدمحملايحلا)

70 """""""""

ةيريدمبيوبرتشتفم:نشواميحرلادبعذ
ةديدجلاميلقإ
سيئربئانوةداملاذاتسأ:ضيرعلديعسذ
ةيعمجلا
وضعوةداملاذاتسأ:ينالخلازيزعلادبعذ
ينطولابتكملا

25
2017سرام ةديدجلا

48 """""""""

بتكملاوضعيوبرتشتفمداجولامك.ذ
ةيعمجللينطولا
ةيريدمبةيوبرتةشتفمشابأةمطاف.ةد
ةكبيرخبةيعمجلاعرفماعبتاكوةكبيرخ
عرفلماعلابتاكلامدقملاتيادمحا:ذأ

كالتماونكمتلانسحنيبديدجلايساردلاجاهنملا
ليزنتلاوريوطتلاتايلآ

سرام26
2017

ةروكاز

105 """""""""

جهانملايفريبخةزعاتيادمحا.ذ
كيتكاديدلاو
سافةنيدمبيوهجشتفميبورعدمحا.ذ
ةرازوبقباسماعشتفمرومعيحلادبع.ذ
ةينطولاةيبرتلا

ةيبرتللديدجلاجاهنملادصاقملقيمعمهفوحن
هقيبطتتالاكشاوةيمالسالا

25تبسلا
2017سرام

ساف

60 """""""""
سافةيميداكأبيوهجشتفم:يبورعدمحا.ذ
سانكم جاهنملايفةيعجرملارطالاقفويوبرتلاميوقتلا

ديدجلا

ليربا22
2017 ةزات

90 """""""""

–ةيمالسإلاةيبرتلاةذتاسألةيبرغملاةيعمجلا
يفسأعرف
ةيوبرتلاتاساردلاوثاحبألليلودلازكرملاو
ةيملعلاو
ةداملليوبرترطؤم:يداقروبلادلاخ.ذ
ةداملليوبرترطؤم:ومحعيبر.د
يوهجلازكرملانعيملسىفطصم.د

تابراقموتاءارق:ةيمالسإلاةيبرتلاةدامجاهنم
ةيكيتكاديد

23و22
2017ليربا

يفسأ

"""""""""
ةيريدمبيوبرتشتفميقتملاىفطصملاذ
ةكبيرخ
يلاعلاميلعتلاذاتسأ:ديعلبتيانسحلاد

ةداملديدجلاجاهنملالظيفيوبرتلاميوقتلا
هلةبحاصملاقئاثولاوةيمالسإلاةيبرتلا

يام06
2017

ءاضيبلارادلا
)رصاونلا)

60 """""""""
ةيريدمبيوبرتشتفميجارلاهللادبع.د
نويعلا
بتكملاوضعيوبرتشتفمداجولامك.ذ

سساةيمالسالاةيبرتلاةدامليوبرتلاميوقتلا
ليزنتلاتايضتقموءانبلا

13تبسلا
2017يام نويعلا

ميلعتلاةذتاسأ
يليهأتلاويدادعإلا

سافةنيدمبيوهجشتفميبورعدمحا.ذ
شتفمبلاطيلاقبلادمحأ.ذ ريطأتلانيبةيمالسإلاةيبرتلاةداملديدجلاجاهنملا

ليزنتلاتايضتقمويرظنلا 2017يام7 نازو

60 """"""""" ةيريدمبيوبرتشتفميجارلاهللادبع.د
نويعلا

سسأةيمالسإلاةيبرتلاةدامليوبرتلاميوقتلا
ليزنتلاتايضتقموءانبلا

13تبسلا
2017يام

نويعلا



بتكملاوضعيوبرتشتفمداجولامك.ذ
ةيعمجللينطولا

235 جاهنمبنومتهملا ةذتاسأونوشتفموةيبرتلامولعيفءاربخ قافآوعقاولا:عجارملاةيمالسإلاةيبرتلاجاهنم 12/ 13/ 14 ةكبيرخ



2مقرقحلملا

عجارملاجاهنملالالخنمةيمالسإلاةيبرتلاةدامفيرعتلوحتاظحالم.1

تاجاحةيبلتمورت،ةيساردةدامةيمالسإلاةيبرتلا":اهنوكبةيمالسإلاةيبرتلاةدامجاهنملاَفّرع
1"يعامتجالاقايسلاويسفنلاويلقعلاهومنو،هنامزوهنسبسحعراشلاهنماهبلطييتلاةينيدلاملعتملا

هيلعنكلو.هنامزهنسةاعارمب،ةينيدلاملعتملاتاجاحةيبلتوهوةداملانمفدهلافيرعتلاددح
:تاظحالم
بولطملاوهكلذسيلنكلو،ةيدقعلاوةيهقفلارومألاىلإريشيقايسلاو،تاجاحلاهذهةيهامحضتيمل:اهدحأ
وأالجاعاهجاتحييتلاةيعرشلاميهافملاوميقلاعم،ةيرورضلافراعملانمنكمتلاوهبولطملالب،طقف
.رهاوظلامهفو،فقاوملاذاختاوليلعتللهتايحيف،الجآ
يفنكلو،هنميعرشبولطموهفهلسردياملكنأىلعلدتةرابعلاهذه،"هنمعراشلااهبلطي"هلوق:اهيناث
جحلاوةاكزلاوأ،يئادتبالايفىربكلاةراهطلا:الثمهنسيفهنمايعرشابولطمتسيلءايشأهسردنساننأعقاولا
نيبأولمشأناكل"الآموأالاحهنمعراشلاهديريام":انلوقبةرابعلاتريغولو...يليهأتلاويدادعإلايوناثلايف

.ةيجولومستبإلاهتعيبطامو،ةيمالسإلاتةداميفملعتمللهنيقلتبولطملاىوتحملابفيرعتلاحرصيمل:اهثلاث
:وهولمشأوقدأهلعلرخآافيرعتحرتقن،تاظحالملاهذهلارظنو
ةيعرشلافراعملاو،نيدللةيساسألاميهافملانمَمّلعتملانيكمتبُّمتهتةيساردةدام:ةيمالسإلاةيبرتلا"
قايسيف،يسفنلاويلقعلاهدادعتسابسانيامبكلذو،كولسلاوركفللةَهّجوُملاميقلاىلعزاكترالاب،ةيرورضلا
."يملاعويلحم،يعامتجا
:رومأفيرعتلانمنيبتيف

وهيذلاو،ماعلاىنعملابةيمالسإةيبرتتسيلاهنأيأ،ةيساردةداماهنوكيهوةداملاةيوه:لوألا
لاجملابةطبترمةصاخةعيبطتاذيهلب،ميلعتلاو،مالعإلاو،دجسملاوةرسألاك،ةددعتمتاسسؤمةمهم
.هيلإيمتنتيذلاةيوبرتلا

؛ةهجومميقو،ةيرورضفراعمو،ةيساسأميهافم:رصانعةثالثنمَنّوكُملاوهو،ةداملاىوتحم:يناثلا
ةداماهنكلو،داوملانمةعومجميهكلذكالو،ةيظعوةدامسيلاهنأامك،ةضحمةيملعةدامسيلكلذبيهف
.ايميقوايوبرتوايفرعم،ةجمدنمةعيبطتاذ
ىلعارداقنوكيهب،انزاوتموالماكتمايطسوانكمت،هنيدنمّنكمتمّملعتمجارخإيهو،ةداملاةياغ:ثلاثلا

.ةيناسنإللوهتمأوهسفنلاعفانو،هتيوهىلعاظفاحم،يملاعلاويعمتجملاجامدنالا

7:صجاهنملا1



3مقرقحلملا

عجارملاجاهنمللةمظانلاميقلا
عقاولا:الوأ

لكيفامنإو،بسحفةيساردلاجهانملايفسيلةغلابةيمهأميقلاىلعةيبرتلاوميقلاعوضوميستكي

هجوتو،كولسلاوسفنلايفهثادحإماريرييغتلكقلطنميهف،ةيعامتجالاوةيرسألاةئشنتلاوفيقثتلالئاسو
.قالخألاوئدابملاودئاقعلاكلذيفامبهتارايتخالكيفناسنإلا

يفميلعتلاوةيبرتلاةموظنمحالصإلتدمتعايتلالخادملانيبنمميقلاىلعةيبرتلالخدمنأمغرو
جهانمللةمظانلاميقللةيعجرمةيمسرةقيثوةيأردصتملهنأالإنمزلانمفصنودقعنمرثكأذنمبرغملا
هراطإيفلخدملااذهلظف،ميقلاىلعةيبرتلالخدمةأرجأوليعفتتايلآلةيحيضوتةقيثوةيأالوةيميلعتلا
لاجميفقاثيملايفدراولاصنلاخسنتستةرازولانعةرداصلاةيمسرلاقئاثولالكدجنثيح،ماعلايرظنلا
قوقحميق؛ةنطاوملاميق؛ةيفاقثلاوةيقالخألااهئدابموةيراضحلاةيوهلاميق؛ةيمالسإلاةديقعلاميق:ميقلا
تاحرتقمميدقتنودوتالاجملاهذهيفاهجامدتسادارملاميقلاةعيبطيفقيقدتنود.ةينوكلااهئدابموناسنإلا

ةيعرفلاميقلاواهرايتخالبسوةيزكرملاةميقلالاؤسلظاذهل.ةيساردلاجماربلايفميقلاهذهجامدإلةيلمع
نمةيمسرلاقئاثولايفاهنعنلعملاملعتملاتافصاومقيقحتيفاهرودوةيبرغملاةيساردلاجهانمللةمظانلا
ةيملعتارظانميفنيوكتلاوةيبرتللينطولاقاثيملارودصذنمشاقنعوضوملازتاميتلاةكئاشلااياضقلا
...تاودنوةيساردمايأوةيركفتايقتلمو

ميقلاوةيزكرملاةميقلاعوضومحرطيةرملوألوهنأعجارملاةيمالسإلاةيبرتلاجاهنملدمحيام

ةطاطخلاداريإبىفتكاو،يملعريربتالوميدقتنودميقلاهذهدروأديدشلافسألاعمهنأالإ،اهلةمظانلا
:ةيلاوملا



ميقلاةفسلفحضوتةئطوتميدقتيرورضلانمهنأميقلاعوضومبنومتهملاىرياهريغلوتارابتعالاهذهل
.ايعيرشتوايملعاهريغنوداهرايتخاريربتوملعتملاىدلاهجامدتسادارملا

حرتقملا:ايناث
نعدرفلالزعيملو،تابجاولانعقوقحلالاجملصفيملامك،لمعلاميقوةديقعلاميقنيبمالسإلالصفيمل

ًايقالخأًاكولسكلسيناسنإلاف،كولسلااذهميوقتلريياعمميقلاّنإف،ناسنإلاكولسلًافصوقالخألاتناكاذإف؛عمتجملا
روصتلايفدجناذل،قالخألاولئاضفلاعمةطبارتموةلخادتمتايوتسميفعقتميقلاهذهو.ةددحمًاميقىّنبتيهّنألاددحم
.ةايحلاوناسنإلاونوكللةلماشةيؤرىلعةينبمدرفلاكولسلةطباضةيقالخأةيميقةموظنميمالسإلا

ملسملاطابترااهلالخنمققحتييتلا،ةيمالسإلاةديقعلاميقىلعسسأتتنوكلاةيؤرنإ:نوكلاةيؤر-1
ةيعجرمةميقهدحوهللابناميإلاو،هتدابعنسحوهللاةينادحوبفارتعالاوهوةايحلانمىمسألافدهلابو؛نوكلاقلاخب
ٌعِْضبْوَأ-َنوُْعبََسوٌْعضِبُنَاميِإلْا»:ملسوهيلعهللالوسرلالوقيفاهلةمظانلاةيعرفلاميقلاو،لاجملااذهيفميقلالكل
دصقملاو.«ناميإلاَنِمٌَةبُْعشءاَيَْحلَاو،ِقيَِرّطلاَِنعَىَذألْاَُةطَاِمإ:َاهاَْندََأوُ،َهّللاالَِّإََهِلإالَ:ُلْوَق:َاهالََْعأً،َةبُْعش-َنُوّتِسَو
.هدحوهللةدابعلاقيقحتوهنوكلاةيؤرنمىمسألا

ىلاةفرعملاهذههدوقتدقو.هفيلكتساسأةفرعمللهعلطتنوكينأىلعناسنإلاهللارطف:ناسنالاةيؤر-2

هتاذلميلسلاكاردإلاوءادتهالاىلإناسنإلامالسإلاهجواذهل،هلضتنأنكميامك،قلاخلادوجووهدوجوةقيقحكاردإ
َىَأرُْليَّللاِْهيََلعَّنَجَاّمََلف}75َ{نِينِقوُْملاَنِمَنوَُكيَِلوِْضرَألَاوِتَاوَامَّسلاَتوَُكَلمَمِيهَارِْبإِيُرنَِكلََذكو:ىلاعتلاقهقلاخلو
َيّبَرِينِْدهَيَْمّلنَِئلَلاَقَلَفَأاََّمَلفَيّبَرَاذـَهَلاَقًاغِزاَبََرَمقْلاَىَأرَاّمََلف}76َ{نِيلِفآلاُّبِحُأالَلَاقََلفَأَاَّملَفَيّبَرَاذـَهَلَاقًابَْكَوك
َاّمَّمٌءِيَربيَِّنإِمَْوقَايَلَاقْتََلفَأَاَّملَفَُربَْكأَاذـَهيََّبرَاذـَهَلاَقًَةغِزاَبَْسَمّشلاَىأَراََّمَلف}77{َنيَّلاَّضلاِمَْوقْلاَنِمَّنَنوُكأل
ةفرعملاف.ماعنألا}79{َنيِِكْرشُْملاَنِمَْانَأاََموًافيِنَحَْضرَألَاوِتَاواََمّسلاََرَطفِيَذِّللَِيهَْجوُتَْهّجَوَيّنِإ}78َ{نوُِكْرشُت
ناسنإلاةيؤرنإفاذهل.)يحولا(يجراخردصمىلإجاتحتلبصلاخلايلخادلالمأتلاوركفتلاىلعرصتقتالةيناسنإلا
:اهنمتالاجميفةيميقلاهتارايتخانعابساحموهسفننعالوؤسمدرفلانوكيف،ةيرحلايهةيزكرمةميقىلعسسأتت
ةميمنلاوةبيغلاوبذكلايفعوقولانمساوحلاوحراوجلاظفحىلإملسملادرفلابءاقترالااهنمفدهلاو؛قلختلاميق
لمحتىلإدرفلابءاقترالااهنمفدهلاو؛ةيلوؤسملاميقو...؛ءادتعالاو؛ةقرسلاوشحفلاوءارملاولطابلايفضوخلاو
؛ةيقوقحلاميقلاو؛دوهعلابءافولاميقلثمتقيرطنعيناسنإلاهملاعوهتمأوهعمتجموهترسأوهسفنهاجتهتيلوؤسم
ريدقتو،قدصلاوةبحملاوةمحرلاوةنامألاوةماركلاميقلثمتقيرطنعهتاذريدقتىلإدرفلابءاقترالااهنمفدهلاو
.حماستلاوحاتفنالاولادتعالاوةيطسولاولدعلاوةاواسملاميقلثمتقيرطنعهريغ

هاجتةيلوؤسملاءادبإوتابجاولاوقوقحلابيعولاوريغلاوتاذلاريدقتىلإدرفلاءاقترابرايتخالايفةيرحلاطبر=دصقملا
.نيرخآلا

سسأتتةايحلاةيؤرلعجيامم.حلاصلالمعلاوةماقتسالابةينآرقلاتايآلانمديدعلايفناميإلاطبترا:ةايحلاةيؤر-3

عفادلاو،ةميوققرطوعفاودامهنييساسأنيطباضىلعدنتسيمالسإلايفكولسلانألناسحإلايهةيزكرمةميقىلع

ىلإعمتجملابءاقترالاميقدتمتو.ناسحإوناقتإبلمعلاىدؤينأوهميوقلاكولسلاو،هللاهجوءاغتبالمعلانايتإوه

ملعلابحوةءارقلاكةيفاقثلاميقلاو؛ةيئيبلاميقلاو..؛نواعتلا؛نماضتلا؛لفاكتلاليبقنمةيعامتجالاميقلابةطبترمتالاجم

ليبقنمةيداصتقالاميقلاو...ىروشلاوةيطارقميدلاوةنطاوملاميق:اهنمةيسايسلاميقلاو...راكتبالاوعادبإلاو،ءاملعلاو

ةيعفنلاهتاياغقيقحتىلإءاقترالااذهيدؤيثيحب،عمتجملابءاقترالاوه:دصقملا..؛لمعلاتايقالخأولالحلابسكلا



نيدلانيبلصفلامدعرربموهاذهو،حالصلابرامعإلاةياغققحتتنأو،اررضوأاداسفاهبقحلينأنودةيقالخألاو

.)ةايحلا(ايندلاو

:ةيلاوملاةطاطخلالالخنمميقللمظانلاروصتلااذهصخلن



4مقرقحلملا
عجارملاجاهنملايفميركلانآرقلاعقوم

عقاولا:الوأ
اقفو،يليهأتلايوناثلاكلسلاةياهنىلإيئادتبالاكلسلانمةيساردلاتايوتسملاعيمجلعجارملاجاهنملاينُب
:ةيلاتلاةسيئرلالخادملل انميهمميركلانآرقلاربتعاو."ةمكحلا"و،"طسقلا"و،"ةباجتسالا"و،"ءادتقالا"و،"ةيكزتلا"

،ةيكزتلالخدمعمجمدأميركلانآرقلانألاحلاعقاونكل،جاهنملااذهلدمحيامماذهو،لخادملالكلارطؤمو
؟لخادملايقابلارطؤموانميهمنوكيفيكف

حرتقملا:ايناث
نأبيوناثلاكلسلاةياهنيفملعتملاكاردإيهوجاهنملايفميركلانآرقلاجاردإنمةياغلاقيقحتل

:يليامحرتقن،ةايحجهنمميركلانآرقلا
يفهتجمرببجوهيلعءانبو؛طقفةيكزتلالخدملسيلولخادملالكلةرطؤمةررقملاةروسلارابتعا

؛ةيكزتلالخدمتادرفمجراخجاهنملاتادرفم
ةيادبذنمهيملعتمعمذاتسألادقاعتيفعورشملاايجوغاديبقفوهتسرادموميركلانآرقلاسيردتىلعلمعلا

زاجنالصصخملاينمزلاءاعولاو،لاغتشالاةيجهنمورظتنملاعورشملاىلعةيساردلاةنسلا
؛عورشملا
ةيزكرملاةميقلابةهجنماهطبروةروسلااهجلاعتيتلااياضقلابسحعطاقمىلإةررقملاةروسلاميسقت

؛اهلةمظانلاةيعرفلاميقلاوةررقملالخادملاتادرفملةيعرفلااياضقلابو
:يليامحرتقنيئارجإلاىوتسملاىلع



5مقرقحلم

ةداعإ\ليدعت\فذح(يساردلاجمانربلاتادرفمبةصاختاحارتقا

)بيترت

كلسلا ىوتسملا روسلا ةيكزتلا ءادتقالا ةباجتسالا طسقلا ةمكحلا

يدادعإلايوناثلا

ا
ىلوأل ق

نيبركفتلاورظنلا يفملسوهيلعهللاىلصلوسرلاركفت :مالسإلاناكرأ:قلخلاةياغةدابعلا صالخإلاوديحوتلا:هللاقح لمعوةدابعناقتإلا

دئاقعلاوةحيحصلاةديقعلا ملسوهيلعهللاىلصلوسرلاتابث اهدصاقمواهعاونأ:ةراهطلا ةياعرلاوظفحلا:سفنلاقح مالعإلالئاسوعميباجيإلالماعتلا

نامقل

ناميإلاناكرأ فلآتلامقرألاراد،ةيرسلاةوعدلا /اهدصاقمواهماكحأ:ةالصلا ءانبألاوءابإلاقوقح:ريغلاقح قالخألانساحمبلمجتلا

ىدهميركلانآرقلا
نيملاعللةمحرو

نيقباسلاربصوةيرهجلاةوعدلا /وهسلا:اهدصاقمواهماكحأةالصلا
قوبسملا/تئاوفلا

ثولتلانمةئيبلاةيامح:ةئيبلاقح
يونعملاويداملا ثيدح(وأ)...ىمالسلكثيدح)

)...نارقلاملعتنممكريخ

ةيناثلا مجنلا

ةداهشلاوبيغلاملاعهللا بلط:ةبقعلااتعيبوةشبحلاىلإةرجهلا
ةرصنلاونامألا

ةدابعلالومش:قلخلاةياغةدابعلا
ةايحلايحانمل

مالسإلابزازتعالا:هللاقح ريخيوقلانمؤملا/ةيلوؤسملابيلحتلا

باسحلاوثعبلا اهلهأتابثوةوعدلاراصح /ناكرألا:هدصاقموهماكحأمايصلا
راطفإللةحيبملاراذعألا/طورشلا

رئابكلابانتجا:سفنلاقح
تاقبوملاو

مارحلاولالحلاثيدح/تاهبشلاءاقتا
نيب

تارجحلا

لسرلاوءايبنألا يجانيملسوهيلعهللاىلصلوسرلا /ةرافكلاوهدصاقموهماكحأمايصلا ةيناميإلاةوخإلاقوقح:ريغلاقح ىلعملسملاريغقح:ةيناسنإلاةوخألا

قداصلانمؤملاتافص :ملسوهيلعهللاىلصلوسرلاقيدصت
ةجيدخوقيدصلاركبوبأ

ناعفشيمايصلاونارقلاثيدح تاناويحلاىلإناسحإلا:ةئيبلاقح
اهبقفرلاو كظفحيهللاظفحا:ثيدح

ةثلاثلا رشحلا

ىنسحلاهللاءامسأ ىلإةرجهلا:ةلودلاءانبوةوعدلاةيامح ناميإةفصةدابعلا:قلخلاةياغةدابعلا هللاىوقت:هللاقح هللاىهنامرجاهنمةددجتملاةرجهلا

ةايحيفنيدتلاةيمهأ يمالسإلاعمتجملاةاوندجسملا ماكحألا/فيرعتلا:ةاكزلا ميظنتلاوطيطختلاةيمهأ:سفنلاقح ةيحضتلاوراثيإلا

ديدحلا
ةعيرشوةديقعمالسإلا ميقيسريملسوهيلعهللاىلصلوسرلا فئاظولاوتاياغلا:ةاكزلا سسألا/نينموملاةرامإ:ريغلاقح شياعتلاوفراعتلا

ةيكزتيفنارقلارثأ ملسوهيلعهللاىلصلوسرلاءاويإ هدصاقموهروص:هللاليبسيفقافنإلا ةئيبلالامجبرابتعالا:ةئيبلاقح هيلعهللاىلصلوسرلااياصونم

يليهأتلايوناثلا

.ج
كرتشم

فهكلا هعاونأوهفيرعتيحولا دصاقملاوتاياغلاةريسلاهقف :تادابعلاهقف هللاركش:هللاقح اضرلاوةعانقلا

هتلدأوديحوتلا هيلعهللاىلصهللالوسردمحم هناكرأ:جحلا:تادابعلاهقف ةماقتسالا:سفنلاقح ةحيصنلانيدلا

رانلاوةنجلا دحأوردباتوزغ مالسإلايفةيلاملاتالماعملاهقف حلاصلالمعلا:ريغلاقح ةحلاصلاةقفرلا

ةزجعملاميركلانآرقلا
ةدلاخلا

باطخلانبرمع:يسأتللجذامن
هللايضرةشئاعنينمؤملاانمأو
امهنع

صئاصخلا،ثرإلا:تالماعملاهقف
دصاقملاو

مدعوحالصإلا:ةئيبلاقح
داسفإلا

املتأاولاعتلق:عستلااياصولا
مكيلعمكبرمرح

كابىلوأ

فسوي بيغلاوناميإلا ةكمحتفوةيبيدحلاحلص ماكحألا:جاوزلا:ةرسألاهقف ةنامألابءافولا:هللاقح فيلكتلاساسأقاقحتسالاوةءافكلا

ةفسلفلاوناميإلا ملسوهيلعهللاىلصلوسرلا ماكحألا:قالطلا:ةرسألاهقف نيقيلاوربصلا:سفنلاقح حماستلاووفعلا

ةرامعوناميإلا نافعنبنامثع:يسأتللجذامن لافطألاةياعر:ةرسألاهقف ءايحلاوةفعلا:ريغلاقح شحاوفلايشفتنمعمتجملاةياقو

ليبسركفتلاورظنلا يفملسوهيلعهللاىلصلوسرلا عمتجملاةاونةرسألا:ةرسألاهقف طسوتلا:ةئيبلاقح هللامهلظينيذلاةعبسلا

كابةيناث

سي ةيرحلاوديحوتلا ىلصلوسرلاةافوونيدلالامكإ ةعيرشللةماعلاصئاصخلا هللادودحميظعت:هللاقح ةيرحلليمالسإلاروصتلا

مهولانيبداحلإلا ملسوهيلعهللاىلصلوسرلا ةيمالسإلاةعيرشلادصاقم لادتعالاوطسوتلا:سفنلاقح قفرلاوةمحرلا

ركفلايفلقنلاولقعلا بلاطيبأنبيلع:يسأتللجذامن ديدجتلاوداهتجالا قوقحوعادولاةبطخ:ريغلاقح ةيناسنإلاةراضحلاءانبومالسإلا

جاهنمميركلانآرقلا
ةايح

هيلعهللاىلصلوسرلاوحنانبجاو
ملسو

:يعرشلاصنلامهفطباوض
ةنسلاونارقلا

ةئيبلاقح
ةليسفلاثيدح:ةئيبلاقح

نمحرلادابعتافص




