
ٔانسؤال عٍ انذٍٚ عُذ عذو انعهى تّ كًا فٙ آٚرٙ انُحم  االسرفراءأَاط هللا عزٔجم ٔجٕب 

 ٔاألَثٛاء)فسأنٕا أْم انزكش أٌ كُرى الذعهًٌٕ(.فٓزا فشص انًمهذ انًسرفرٙ.

 

أيا يٍ َاحٛح حكى انفرٕٖ ٔانفرٛا فمذ الحظد أٌ ْزا انحكى ذمشّٚ األحكاو انركهٛفٛح انخًسح: 

، ٔاإلتاحح، ٔانكشاْح، ٔانحشيح تحسة األحٕال ٔانعٕاسض انًصاحثح ثابٔاالسرحانٕجٕب 

 نهحكى.

ٍ جٕاتّ فٛكٌٕ اإلفراء ٔاجثا يرعُٛاً عُذ ذٕفش أْهٛرّ فٙ انعانى ٔاَرفاء يٕافك، ٔذعٛ   -

 عهّٛ.

 فٛكٌٕ اإلفراء يسرحثاً عُذ لٛاو يٍ ٚمٕو تّ يٍ غٛشِ يٍ انًفرٍٛ انًؤْهٍٛ. -

أٔ اسرحثاتاً عهٗ  ذعُٛٓا ٔجٕتأجٕدِ يٍ ٚمٕو تٓا أٔ عذو فٛكٌٕ اإلفراء يثاحاً عُذ  -

 صاحثٓا.

 فٛكٌٕ اإلفراء يكشْٔا فٙ حال اإلغالق أٔ انغضة أٔ عٕاسض َحٕ رنك    عهٗ انفرٙ. -

فٛكٌٕ يحشٔياً عُذ عذو عهًّ تاألحكاو انششعٛح انًُاسثح نهفرٕٖ كانجٓم أٔ انحٛم أٔ  -

 نخانششٕج أٔ انطهة انذَٛا ٔيُاصثٓا..... ا

 

فعهٗ ْزا ذُٕعد أحكاو انفرٛا تحسة األحٕال ٔانعٕاسض، ٔإرا أنزو ٔنٙ األيش عانًاً 

ٔجة عهّٛ ٔذعٍٛ أٌ ٚهرزو ْٔزِ يٍ أٔنٗ ياٚرعهك  -ٔكاٌ را أْهّٛ يعرثشج ششعاً  -تانفرٕٖ

 تانسٛاسٛاخ انششعٛح!

 

 ٔضشٔسج انفرٕٖ ٔاإلفراء ذًكٍ تأيٕس، أظٓشْا أيشاٌ يعرثشاٌ ًْٔا:

أًْٛرٓا فٓٙ أجم انًُاصة انذُٚٛح، فٓزا انًُصة انز٘ ذٕالِ هللا تُفسّ حٛث ٚمٕل  -1

ٔٚمٕل أٚضاً) ٚسرفرَٕك  121ذعانٗ) ٔٚسرفرَٕك فٙ انُساء لم هللا ٚفرٛكى فٓٙ انكراب(آٚح 

 لم هللا ٚفرٛكى فٙ انكالو(

ٚرٕالِ ٔكفٗ تٓزا انًُصة عظًاً ٔجالنح أٌ ٚرٕالِ سب انسًٕاخ ٔاألسض، ٔكفٗ تًٍ 

عٍ هللا فٙ ْزا انًُصة . ٔلذ ذٕالِ أَثٛاء هللا ٔسسهّ  َائثاششفاً ٔيُزنح عانٛح أٌ ٚكٌٕ 

ٔخاذًٓى ٔسٛذْى َثُٛا يحًذ صهٗ هللا عهّٛ ٔسهى ، ثى يٍ تعذْى أفضم األَثٛاء يٍ 

   فانراتعٌٕ........ ْٔكزا سضٙ هللا عُٓى  انصحاتح

ايٓى تفشص ستٓى عهٛٓى حٍٛ الٚعهًٌٕ تسؤال حاجح انعثاد ٔانًسهًٍٛ إنٗ انفرٕٖ نمٛ -2

انعهًاء أْم انزكش، كًا سثك فٙ آٚرٙ انُحم ٔانًُم ) فسأنٕا أْم انزكش إٌ كُرى الذعهًٌٕ( 

تال يفرٍٛ. تم ألٕل الٚصذق ْزا  ششعاذعثذ انُاس ٔلٛايٓى تًا ٔجة  حٔال ٚصحٛث الٚرأذٗ 

  1/11انًٕلعٍٛ  إعالوُثأ. ان
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