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)19(                                                                                                                  
 )يدحلا ُروط(

ــم وــهو  فرــعتنو ,حيــصفلاو ِجراّدــلا رعّــشلا يف ٍةــفلتُخم ٍتاّــيفيكو ٍقُرــطب ىدؤُــت يتــلاو ِةروهــشملا ِةّينيــسُحلا ِراوــطألا َنِ
 :يِدحلا ىنعم ىلع ًالّوأ

 )1(.ريَّسلا ىلع اهَّثُحيِل ِلبإلا ُقئاس ِهِب ىنغتي ٌتوص ُءادِحلاو ,ءادِحلا ِظفل ْنِم َذخُأ ٌمسا وه :ًةغُّللا يف ُيْدحلا

  :ةينيسحلا ِةباطخلا ِّنف ِحالطصا يف ُيدحلا

ـ} َبـتك هُبـسانُت ٌنازوأ ُهـلو ,ٍةددـعتُم ٍتايفيكب ُأرقُت يتلا ِراوطألا ُدحأ وه  نيـسُحلا دـبع دِّيّـسلاك ءارعُّـشلا ُضـعب اِ
 .مدقتُـملا ِّيوغُّللا ىنعمل� ءادِحلل هِت}اشُــمل مسالا اذِ} ِروَّطلا اذه ِةيمست َببس َّلعلو ,)هللا ُهَمحر( عرَّشلا

  :يدَحلا ِةءارِق ُقُرُط

  :عرّشلا ِديّسلل ٍةروهشم ٍةديصق ْنِم ِنيتيب ىلع ُقبطُنو ,ةّيرعّشلا ِنازوألا ِدحأل ِنيتقيرَط انُه اه ُِّنيبُن

                                                                                تنِد ميخملا دودِحل وا    هدعلا لويخ ْتَمجه نِم

  تبچوا لتلا ىلع بنيز    يدعتا هميخلا نما تعلط

                                                                                                            :كلذ ُلاثِمو .ٍةئيطب ٍةّيفيكبو هِرخآ يف ٍّدمو ِهِطسو يف ِعيجرتو ٍّدمب ِتيبلا ُرطش َأرقُي ْنأ :ىلوألا

                                                                                تنِد ميخملا دودِحل وا    هدعلا لويخ ْتَمجه نِم

 تبچوا لتلا ىلع بنيز    يدعتا هميخلا نما تعلط

 ِةقيرّطلا َنِم َعرسأ ٍةّيفيكبو ,ِّلوألا رطَّشلا َنِم ٍةملك ِرخآ يف ِعيجرتلاو ِّدَــملا ىلع ُةقيرطلا ِهذه ُدمتعت :ةيناثلا
                                                                                                                         :اُهلاثِمو .تمّدقت يتلا ىلوُألا

	
ـمأو« : ءاـھُقفلا ِلئاـسر يـف َءاـج اـمك , مّرحملا ءانِغلا َنِم ُّدُعی الو ٍةیعرش ٍةھج ْنِم ِھب َسأبال ُءادِحلاو )1( ـحلا اّ                       .»ِھـب َسأـبالو ، ٍءاـنِغب َسیـلف ُفراـعتملا ُءادِ
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                                                                                تند ميخملا دودِحل وا    هدعلا لويخ تَمجه نِم
 تبچوا لتلا ىلع بنيز    يدعتا هميخلا نما تعلط

 ِعفدلو ,ِعمتسُــملا َدنِع ُللملا َلصحي ال ىتح ٍةريثك ٍتايبأل يدحلا ِةءارقب ُبيطخلا َليطُي ْن� ُحصنُي ال :هيبنت
 .ىرخُأ ًةّرم يدحلا ِروطل ُدوعلاو َرخآ ٍروط ىلإ يدحلا َنِم ُلاقتنالا ُنكمي َكلذ

 :صاخ ٍنزوب يِدحلا

 ِنزولا اذِ} َبتكو ,ٍراصِق ٍرُطشأ ِةعبرأ ْنِم ِهيف ُدحاولا ُتيبلا ُنوكتي ٍّصاخ ٍنزوب ىَدؤُت ِيدحلا ِقُرُط َدحأ َّنإ
 .)هللا ُهَمحر( عرَّشلا نيسُحلا دبع دِّيّسلا

 .ةعبرألا ِرُطشألا َنِم ٍرطش ِّلُك رخآ يف ٍعيجرتو ٍّدمب ُةقيرّطلا ِهذه ُأرقُت :هتّيفيكو

                                         هنيداحي كنوtا ...يدانتا بنيز نل       يداهلا عيادوب...يداحلا هدح ْنّــَمل

 هنيذ} بعتلاو ... ديعبا جيرطلا فاخ   ديبلا جوجفا عطاگ... ديرتا هنيب نيوال

 

	


